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Ki adja a bankot?
A  k é p v is e lő k  o k tó b e rb e n  d ö n te n e k

Az önkormányzati pénzintézet-váltás ta
pasztalatairól szóló előterjesztés volt aja- 
nuár 13-i képviselő-testületi ülés egyik fő 
napirendi pontja. Az önkormányzat 1996- 
ig az OTP Bank Rt-nél vezette számláját. 
1996-ban ajánlatot kapott mind a Raiffe- 
isen UNICBANK Rt-től, mind az OTP 
Bank Rt-től. A képviselő-testület 1996.

A Csengey Gusztáv Általános Iskola 
igazgatójának rövidesen lejár a mandá
tuma, ezért a képviselő-testület - a tör
vényi előírásoknak megfelelően - pályá
zat kiírásáról döntött.
A feltételek tárgyalása során kialakult 

vita azt sejtette, egyelőre nagy a bizony
talanság az aszódi alapfokú oktatás jövő
jét illetően. Ezt főleg az okozza, hogy a 
város két középiskolája a hatosztályos 
képzés mellett ősztől valószínűleg a

október 22-én tárgyalta a két pénzintézet 
üzleti ajánlatát és az ezzel kapcsolatos 
banki tevékenységet bemutató előterjesz
tést, majd úgy határozott, a város pénzé
nek kezelését 1997. január 1-től a UNIC- 
BANK Rt-re bízza.
A képviselő-testület az előterjesztésből a 

bankváltás főbb szempontjait, és az azóta

nyolcosztályost is bevezeti, s megbecsül
ni sem lehet, hogy az új osztályok mennyi 
tanulót szippantanak el a két általános is
kola felső tagozatairól.
Novák Lászlóné művelődési főelőadó a 

jelenlegi helyzetet értékelve elmondta: 
egyelőre nincs összevonási kényszer a vá
rosban, és az általános iskolák felső tago
zatait elhagyó, illetve azokra érkező tanu
lók létszámából sem lehet egyelőre meg- 

(folytatás a 4. oldalon)

Két félidős 
támogatás?

A képviselő-testület döntése értelmé
ben 800 ezer forint támogatást kap az 
Aszód FC. Az összeg ennél várhatóan 
mégis nagyobb lesz, mivel a második 
félév elején a képviselők megvizsgálják, 
van-e lehetőség az összeg megtoídá- 
sára.

Az Aszód FC 1999. évi működéséhez a 
labdarúgóklub közgyűlése által is elfoga
dott költségvetés szerint 2 millió 805 ezer 
forint szükséges. Ebből a klub a tagdíjak, 
bérleti díj, szponzori pénzek segítségével 
964 ezer forintot tud előteremteni, a hi
ányzó 1 millió 841 ezer forintot az önkor
mányzattól támogatásként kérték.
A képviselők véleménye megoszlott a 

klub igényét illetően. Chugyik János, a 
pénzügyi bizottság vezetője például 
alacsonynak tartotta a klub saját bevételét, 
és úgy vélekedett, a sportbüfé 480.000 
forintos éves bérleti díját meg kellene 
duplázni. Kovács Tamás alpolgármester a 
szponzori támogatást (1999-ben 160 ezer 
forint) kevesellte, és rögtön tett egy javas-

(folytatás a 4. oldalon)

A tmialomból:
Az első "száz nap"

(4. oldal)

A magyar 
Leonardo

(8. oldal)

Farsangi 
szokások 

a Galga mentén
(13. oldal)

(fo lytatás a 2. o ld a lon )

Vannak, akik a város pénzének kezelését helyi bankfiókra bíznák

Fejlesztőpedagógust várnak 
a Csengey iskola élére
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Önkormányzati hírek______________1999. j a n u á r  i s .

Ünnepélyes eskütétellel kezdődött az év első képviselő-testületi 
ülése: a képviselői mandátumáról lemondott Győrfi János 
helyére Kvaka István lépett. Ezután a grémium az Aszód FC 
1998. évi munkájáról hallgatott meg tájékoztatót, majd hatá
rozott a sportklub ez évi támogatásáról. A városatyák 800 ezer 
forintot szavaztak meg, azzal a kiegészítéssel, hogy a II. fél
évben megvizsgálják a további támogatás lehetőségét és dön
tenek annak mértékéről.
1997. november elsején lépett életbe a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény. A jogszabály alkotói a 
gyermekeknek a családból való kiemelésének megelőzésére 
helyezték a hangsúlyt. Az alapgondolat értelmében minden 
szükséges állami és önkormányzati segítséget meg kell adni ah
hoz, hogy a szülők a gyermekeiket a családban nevelhessék fel, 
és hogy meg tudják oldani a gyermekneveléssel kapcsolatos 
problémáikat. Az említettekhez a szakmai tevékenységen túl új 
intézményi struktúrát kellett megteremteni. Városunk 1997. de
cemberében pályázat útján alakította ki a gyermekjóléti szol
gálatot, amely az önkormányzat által működtetett Gondozási 
Központban, önálló szervezeti egységként, 1 fő családgondo
zóval végzi feladatát. A szakember munkakörébe nemcsak a 
családgondozás tartozik bele, hanem a veszélyeztetettség meg
előzése, a gyermekek életkörülményeinek feltárása, a jogokról, 
támogatásokról, különféle ellátásokról való információközve
títés, szabadidős programok szervezésének kezdeményezése, 
stb. Nyemeczné Andó Edit családgondozó a képviselő-testület 
előtt tartott beszámolójában elmondta: a szolgálat forgalmi nap
lójában 1998-ban 566 esetet regisztráltak. A nyilvántartott csa
ládok száma 115 (185 gyermekkel). Családgondozásban 17 csa
lád és 39 gyermek részesül, közülük hetet védelembe kellett 
venni. A szolgálat 1999. évi feladata a helyettes szülői hálózat 
megszervezése. Az ebbe tartozó szülők megfelelő képesítés 
megszerzése és felkészítés után átmenetileg fogadnák be a saját 
családjukból ideiglenesen kikerülő gyerekeket.
A képviselő-testület foglalkozott az Újtelepi lakóövezet kiala

kításának lehetőségeivel. Döntés azért nem születhetett az esz
mecsere végén, mert a forgalom biztonságosabbá tételéhez 
egyelőre nem készült költségvetési tervezet. A különféle válto
zatok kidolgozásával Vitányi Attilát, a műszaki iroda vezetőjét 
bízták meg. A tervezetek megismerése után a lakosság is el
mondhatja véleményét a februárban ez ügyben összehívandó 
lakossági fórumon.
Ismét a képviselőtestületi ülés témája volt a bankválasztás ügye. 
Asztalos Tamás képviselő bankválasztással kapcsolatos bead
ványának következményeként a képviselők - Bagyin József 
polgármester írásos előterjesztéséből - az önkormányzati pén
zek kezelésére az UN1CBANK Rt-vel 1996. októberében kötött 
szerződés előzményeivel, illetve a pénzintézetváltás óta eltelt 
időszak tapasztalataival ismerkedhettek meg.
A forintok után a Csengey Gusztáv Általános Iskola igazgatói 

pályázatának kapcsán az oktatás ügye került terítékre. A hosszas 
vita után - erről szintén részletesen olvashatnak - a képviselő- 
testület elfogadta a művelődési bizottságnak a pályázati felté
telekre vonatkozójavaslatát.
Elfogadta a képviselőtestület a szakorvosi rendelőintézetnek 

pótelőirányzatra vonatkozó kérelmét. Di: Bodó Zsolt az intéz
mény igazgató főorvosa arról tájékoztatta képviselő-társait, 
hogy február 1-től hetente két két órában gyermek és felnőtt 
ortopédiai szakrendelést szeretnének indítani. Az ajánlatot csak 
néhány hete kapták, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

viszont már 1998. augusztusában lezárta az 1999. évre történő 
finanszírozást. Ennek pótlását - 156.970 Ft-ot- vállalta magára 
az önkormányzat. A betegek számára előnyös szolgáltatás 
újabbakkal is kiegészül, a szakrendelés mellett ugyanis gyó
gyászati segédeszközt kiszolgáló és méretfelvevő egység is mű
ködik majd az intézetben.
Az egyebek című napirendi pontban Bagyin József polgár- 

mester többek között arról tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy elutasították a városnak a szennyvíztisztító telep bővíté
sére vonatkozó pályázatát, mivel úgy ítélték meg, a telep ele
gendő tartalékkal rendelkezik. A szennyvízcsatorna-hálózat 
építés támogatásának elnyerésére viszont továbbra is van esélye 
a városnak. R. Z.

Ki adja a bankot?
(folytatás az 1. oldalról)

eltelt két év tapasztalatait ismerhette meg. Eszerint a UNIC- 
BANK Rt az üzleti ajánlattal egy időben helyszínen mutatta be 
az önkormányzat és intézményei részére a számítógépes ter
minál gyakorlati alkalmazását, és egy olyan számítógépes szám
lavezetés lehetőségét ajánlotta fel, amellyel megoldhatóvá vált 
az egyre sürgetőbb létszámbővítés problémája. Az előterjesztés 
szerint a pénzintézet a technikailag magas szintű kapcsolat mel
lett - az önkormányzat számítógépében napi szinten követhető 
az összes önkormányzati intézményi számla egyenlege - anya
gilag is előnyösebb ajánlatot tett.
A bankválasztás kérdésének napirendre tűzését Asztalos Tamás 
képviselő kezdeményezte. A városatya még tavaly felhívta kép
viselőtársai figyelmét arra: nem tartja szerencsésnek, hogy 
Aszód nem helyben kezelteti a pénzét. Emlékeztetőül: az Együtt 
Aszódért polgári koalíció programjában ígéretként szerepelt, 
hogy a város visszahozza pénzét a hely i OTP fiókba.
Bagyin József polgármester az előterjesztés összeállítását azzal 

indokolta, szerette volna láttatni képviselőtársaival, miért dön
töttek a pénzintézet-váltás mellett. Asztalos Tamás az előter
jesztésről úgy vélekedett: abban csak a jobb, és csakis a jobb 
dolgok vannak kiemelve, ezért egyoldalúnak érzi a tájékoztatót. 
Úgy vélekedett, a választásnál nemcsak a számszaki oldal a fon
tos, hanem az is, hogy a pénzintézet hová adózik, hogy támo- 
gatja-e a város társadalmi szerveit, egyesületeit, hogy milyen 
szolgáltatást nyújt a lakosságnak. Felszólalásában jelezte: nem 
mindenáron akarja az OTP-ben kezeltetni a város pénzét, de sze
retné, ha a képviselő-testület újra ajánlatot kéme mindkét pénz
intézettől. Bagyin József erre úgy reflektált, hogy ő csak a való
ságot írta le. Arra is felhívta képviselőtársa figyelmét, az aszódi 
fiók létszáma nem azért csökkent, mert az önkormányzat nem itt 
kezelteti a pénzét, hanem mert az építési és az egyéb hiteleket 
valamennyi környékbeli OTP fiókból Gödöllőre centralizálták 
Kovács Tamás alpolgármester azt javasolta: az önkormányzat 
állítson össze egy mindenre kiterjedő kérdéssort, és azt küldjék 
meg a bankoknak. Az ötlettel valamennyi képviselő egyetértett. 
Dr. Jólesz Józsefképvlselö azt kérte: a kérdések összeállításánál 
a lakossági szempontokról sem feledkezzenek meg.
A kérdésekre adott válaszok és a pályázati anyagok megisme
résén és értékelésén túl a képviselő-testület a döntés előtt meg
hívja a két bank megbízottját, hogy az akkor felmerülő kérdé
sekre választ adva érveljenek pénzintézetük előnyeiről. Arra, 
hogy a végén ki adja a bankot, október végén kapunk választ.

R. Z.



TÜKÖR

Közel egy hónapja élvezzük az M3-as 
autópálya díjasításának következményeit, 
és a múlt hétvégén, a hirtelen jött havazás 
során alapos ízelítőt kaptunk belőle. Meg
történt az első baleset - a kartali elágazás
nál egy nyergesvontató személygépkocsi
val ütközött -, a városban és határában pe
dig olyan hatalmas dugó keletkezett, ame
lyet csak órák múlva, rendőri irányítással 
lehetett feloldani. Aki ebben az időben 
gyalogolt a város főutcáján, akár Buda
pesten is képzelhette magát. A szmog 
nagysága ugyanis elérte vagy meghaladta 
a Rákóczi úton csúcsforgalomban tapasz
taltakét.
Egy biztos, a forgalom megnőtt. A vál

tozás mértékéről azért nincsenek pontos 
adatok, mert a PEMÁK Váci Üzemigaz
gatósága decemberben emberhiányra hi
vatkozva nem vállalta az önkormányzat
tal közös forgalomszámlálást. Erre egyéb
ként februárban sor kerül. Addigra talán a 
gyalogátkelőhelyek elé telepített jelző
lámpák is betöltik funkciójukat, és foko
zott figyelemre késztetik az autósokat. 
Az ok, amiért még mindig nem világí
tanak a lámpák, nagyon prózai: a kivite
lező elfelejtett bekötési engedély kérni az 
ÉMÁSZ-tól.

- r. z. -

IZ Z Z l B r  i

fogságában

ügy riiKa pillanat: 
egyetlen árva kamion a 3-ason...

...és egy ritkának egyáltalán nem 
nevezhető pillanat: nem működnek 
a Művelődés Háza előtti gyalogát

kelőhelynél felszerelt közlekedési lámpák

(A szerző felvételei)

Lesznek- e fekvőrendőrök az Újtelepen?

A január 13-i testületi ülés egyik témája az Újtelep közlekedése 
volt. A jelenlegi helyzet sokunk számára idegesítő. Az autók 
indokolatlanul nagy sebességgel közlekednek, gyorsítanak, 
majd a kereszteződéshez érve csikorogva fékeznek (ha ugyan 
fékeznek, mert még mindig él sokakban a megszokás, hogy a 
Vörösmarty utca és az Arany János utcán elsőbbségük volt.). 
Kész csoda, hogy eddig súlyos baleset nem történt. Az úttesten 
sok a gyalogos felnőtt és gyerek, az Újtelepen már nem nagyon 
meri a szülő a gyereket biciklizni engedni. A vita azzal zárult, 
hogy a Műszaki Iroda több alternatívát dolgoz ki, és ezeket egy 
lakossági fórumon tárjuk az érintett lakosság elé, hogy válassza 
ki a legjobb megoldást. Tudom, hogy Aszódon sok helyen volna 
mit rendezni az utakkal kapcsolatban, de itt a lehetőség szinte 
tálcán kínálja magát.
A vitában több érv ütközött. Az egyik fő vonal az volt, hogy az 
Újtelep biztonságos gépjármű- és gyalogosforgalmát az biz
tosítaná, ha sebességkorlátozó táblákat helyeznének ki. Az én 
véleményem az, hogy a táblák hatása erősen kétséges. Jól em
lékszem arra az időre, amikor az Újtelepen két, táblákkal védett 
utca (Arany J. és Vörösmarty) és egyirányú utcák voltak. Az 
autósok nem álltak meg az "elsőbbségadás kötelező" tábláknál, 
és vígan autóztak szembe a kötelező haladási iránnyal. Rendőri 
intézkedésre csak baleset esetén volt példa.
Először el kell dönteni, hogy kiknek az érdekei előbbre valók. 

Véleményem szerint a gyalogosok és a lakásban tartózkodók

szempontjai fontosabbak a gépjárművezetőkénél. Ha valaki a 
gépjárművezetői szempontokat tartja fontosabbnak, az hasz
nálja közlekedésre a hatvani és a kartali utat. Az Újtelepen belül 
a távolságok olyan kicsik, hogy 20-25 km/ó sebességnél nem 
érdemes gyorsabban menni, mert azzal csak az üzemanyag 
fogyasztás nő és a fékbetétek élettartama csökken. Ilyen sebes
ségnél nem lenne akkora a zaj, a por és a balesetveszély. Ilyen 
sebességnél az úttesten közlekedő gyerek, biciklis, gyalogos, 
babakocsit toló mama nem lenne veszélyben. Mint említettem, a 
táblák hatása kétséges, egyedüli megoldásnak azt tartom, ha 
első lépésben - a jelenlegi szilárd burkolattal ellátott utcák ke
reszteződéseiben a torkolat előtt kb. 5 méterrel "házilagos" (be
ton vagy aszfalt) kivitelű (így talán nem is olyan drága "fekvő 
rendőrök" készülnének. Ezekre az utcák elején "Vigyázat! Buk
kanó" táblák hívnák fel a figyelmet (kiegészítő táblákkal 4x, 
vagy 6x, hol mennyiszer). Ez a rendelkezésre álló pénztől 
függően több lépcsőben is kialakítható lenne. így az átmenő for
galom drasztikusan csökkenne, a gyalogosok biztonságban len
nének, a kereszteződésekben az elsőbbség megadása nem lenne 
nehéz, és a lakók számára csendesebb, nyugodtabb lenne a kör
nyezet. Hogy mit szól az ott lakó, amikor beül a kocsijába? Az 
nem érdekes, mert akkortól kézdve ő már nem lakó és nem 
gyalogos, hanem autós. Lehet, hogy előbb-utóbb arra is rájön, 
hogy ő alapjában véve gyalogos, aki átmenetileg autóban ül. 
Mellesleg talán az itt lakó emberek arra is rájönnének, hogy a pár 
száz méterre levő úticéljukat gyalog is elérhetik. Én azt szeret
ném, ha utcáink békésebbek, csendesebbek lennének, úgy, mint 
rég. Dr. Jólesz József
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Az első "száz nap"
Asztalos Tamás önkormányzati képviselő beszámolója
--------------------- Mottó: Pezsgőtablettát a városi közéletbe! ------------------

A választások előtt, majd a Tükör hasábjain is ígéretet tettem 
Önöknek, hogy időközönként beszámolok a képviselői mun
kámról. A beszámolót magamra nézve kötelezőnek tartom, de 
szívesen olvasnám - akár többször is évközben - a Polgármester 
úr, az Alpolgármester úr és a Képviselőtársaim beszámolóit. A 
több szemszögből megközelített kérdésekre ugyanis mindig 
helyesebb válasz adható. Örülnék, ha a megnevezettek között, 
egyes kiemelkedő témában, magas szintű írásos polémia ala
kulna ki, amelybe a város jövőjéért tenni akaró Polgárok is be
kapcsolódhatnának. Én hiszem, hogy mindegyikünk célja az, 
hogy városunk a legjobb otthona legyen valamennyi Aszódon 
élő lakójának! Ez azonban egyenes kiállást, a véleményünk nyílt 
vállalását és Aszód érdekének elsődleges képviseletét várja el 
tőlünk!
Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül, néhány témát 

kiemelve tájékoztassam Önöket a Városházán folyó munkám
ról!

1. Kisjavítások
Sajnos a Tükör januári számában nem megfelelően került be

mutatásra az ún. "Kisjavítások"-kal kapcsolatos tájékoztató 
(Aszódi Tükör 1999. januári szám, 5. p.). Nem a cikk közlője 
vétett, ő egy jelentésből dolgozott. A hiba a fölhasznált hivatalos 
dokumentumban van.
Előzmények: Búzás János képviselővel átnéztük mindazt a 

dokumentációt, mely a Kisjavításokkal foglalkozik. A doku
mentumokat Kis János bocsátotta a rendelkezésünkre. Vizs
gálódásunkat azért kezdtük, mert a műszaki iroda által a Kép
viselő-testület elé terjesztett anyagot nem találtuk megfelelően 
kidolgozottnak.
Jól gondoltuk. A Kis János által átadott anyag végtelenül hiá

nyos volt, és közel sem szerepelt mindegyik tételnél több 
árajánlat, mint azt a későbbiekben olvashattuk.
Emellett az az anyag, amelyet korábban Vitányi Attila a Képvi
selő-testület elé terjesztett - ebből dolgoztam - nem nettó, hanem 
minden esetben igenis bruttó! összegekkel számol. A 18. számot 
viselő képviselői beadványomra a Polgármester Úr egy merő
ben más adatsort tartalmazó kimutatással válaszolt - amelyet 
korábban sem mi, mint vizsgálók, sem pedig a Testület nem lá
tott. Igen érdekes és fontos momentum ez!
Ez a Kis János által közölt, és azodáig senkinek sem bemutatott 
anyag, nem egyezik a Vitányi Attila által előterjesztett anyag
gal!
Sajnos, itt, a Polgármesteri válaszban csúsztatás történt!
Az eredeti - Vitányi-féle - iratból levont következtetéseimet az 

alábbiakban mutatom be (Az el nem végzett és a lakosság által 
e lvégzett munkák nélkül!):
-A  Kisjavításokra 1998-ban a város 9.217.281 Ft-ot fizetett ki. 
Ebből a két kartali cég 53.4%-os arányban vitte el a munkákat. 
Számuk tekintetében is javarészben! A maradék 46.6% megosz
lása: 36.9% Gavit, 4% Emász, 6% aszódi vállalkozók.
- A leköszönt Képviselő-testület 8.815.600 Ft-ot hagyott jóvá a 
Kisjavításokra. A vállalkozók a kiírt munkákat 8.296.689 Ft-ért 
vállalták el, tehát 518.911 Ft-tal kevesebbért, mint az arra szánt 
keret nagysága. Mégis 920.592 Ft-tal több került kifizetésre, 
mint a vállalkozók által vállalt összeg, illetve 401.681 Ft-tal, 
mint azt a Képviselő-testület meghatározta. Miután itt járda
építésekről, útjavításokról, vízfolyást szabályozó munkála

tokról volt szó, felmerült bennem a kétely, hogy rosszul készí
tette el a műszaki iroda a felméreti költségvetést, vagy a vállal
kozók pótmunkákra hivatkozva többlet költségeket számoltak 
föl. Miután terv ezekről a munkákról nincsen, bármit számít
hatunk pótmunkának, előre nem tervezhető munkának. A kétsé
geimet nem oszlatta el a Polgármesteri beszámoló!

2. Fesztivál-tér beépítése
Nem a Fesztivál miatt volt fesztivál az ülésen, hanem az elhibá
zott irányba terelődő városfejlesztési koncepció miatt. A Feszti
vál sorsáért én - és az Együtt Aszódért Egyesület képviselői 
ugyanúgy - aggódunk, mint a Polgármester Úr. Csak míg a Pol
gármester Úr a Fesztiváltól teszi függővé a város nevezett terü
letének fejlődési irányát, én fontosabbnak tartom atisztán városi 
érdekeket szolgáló beépítési koncepció kidolgozását. Egy né
hány napos program nem határozhatja meg a városrész, ezen 
keresztül a város fejlődési irányát. Egyébként keressük azt a 
helyszínt, ahol az Aszód Fesztivál megrendezése hosszútávon 
megoldhatóvá válik.
Nem tartom jó megközelítésnek a nem egyenértékű és nem 

összetartozó dolgok összevonását, ezért kénytelen vagyok oly
kor szembehelyezkedni a város első emberével.

Tudnunk kell, hogy a szakmai vélemény a Fesztivál-tér 
telekkiosztásátjavasolja!

3. Lakbérek

A lakbéremelés igen érzékeny pontja a képviselői munkának, 
hiszen közvetlenül ismerőseinkről, barátainkról van szó. De itt 
is dönteni kell!
Gondolják el a következő helyzetet! Egyszerre két tanár házas
pár kap állást az egyik iskolában. Az egyik aszódi, a másik Ka
posvárról érkezik. Mindketten kérnek szolgálati lakást. Csak 
egy lakás van. A kaposvári pár kap, az aszódi nem, mondván, ők 
tudnak a szüleiknél lakni. Igen, de ha nem akarnak, akkor hol 
lakjanak? Vehetnek, mondjuk másfél millióért. Nincs pénzük. 
Bérelniük kell. Én ezzel a példával érveltem a komfortos és az 
összkomfortos városi bérlakások kapcsán, amelyek száma nem 
túl nagy. Az aszódi pár 15e-ért bérel, a kaposvári lakbére pedig 
cca. 5e Ft. Továbbra is álhumánusnak tartom a magas komfort- 
fokozatú lakások bérleti díjának kisebb mértékű emelését. A 
komfort nélküli lakások esetén az elmúlt évi bér megállapítását 
javasoltam, a szükséglakásoknál pedig a bér elengedését. Azok
nak az embereknek erre nagyobb szüksége is lett volna. 
Továbbra is azt hangoztatom, hogy a városnak ki kell dolgoznia 
a lakásgazdálkodási koncepcióját, melyben helyet kell bizto
sítani az önkormányzati lakások további eladásának, új lakások 
építésének, fiatalok betelepítésének etc. Kiemelten szükséges 
kezelni a Kossuth Lajos utcabeli önkormányzati ingatlanok 
kérdését!
Legközelebb erről fogom Önöket tájékoztatni, illetve szeretnék 
írni az agyonhallgatott városi iskolaszerkezet és oktatási kon
cepció kérdéséről.

*

A személyes érintettség okán a cikket megmutattuk Bagyin 
József polgármesternek, aki a lap következő számában kí
ván az írásra reagálni.

(a szerk. megjegyzése)
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Fejlesztőpedagógust várnak...Gondolatok az 
önkormányzati munkáról

Néhány hónap telt el azóta, hogy megalakult Aszód Város har
madik, demokratikus úton megválasztott önkormányzati képvi- 
selő-testülete.
Ez azt is jelenti egyben, hogy régen lezárult a választási kam

pány. Az eső leáztatta a plakátokat, a szél szétszórta a röplapo
kat. A gondos polgár a szekrény mélyére tette a programfüze
teket, hogy négy év múlva újra elővegye és megnézze, mi való
sult meg az ígéretekből. Következhetnek tehát a "szürke, dolgos 
hétköznapok". Félre kell(ene) tenni a személyes érzelmeket, az 
egymás iránt érzett ellenszenvet. Hiszen a célunk közös: teremt
sünk meg egy igazi közép-európai kisvárost a 21. század küszö
bén itt, Magyarországon. Az eszköz nem lehet más, mint a közös 
munka.
Miből is áll a "közös munka"? Vélemények és ellenvélemények 
találkoznak, érvek és ellenérvek ütköznek. A problémák, fela
datok megoldása sokszor hosszú és fáradságos folyamat. Meg 
kell győznünk a másikat érveink jogosságáról, meg kell nyer
nünk egymást elképzeléseinkhez.
De ismétlem, a cél közös kell, hogy legyen !
Ezzel szemben:
- ha egy javaslat elővezetése, vitája nem észérveken alapul, 
hanem a "megmutatomhogykicsinállak" a vezérelv,
- ha nem vagyunk egymással toleránsak,
- ha hiányzik a másik iránti türelem,
- ha más szemében a szálkát is, sajátunkban a gerendát sem,
- ha nem tiszteljük a más véleményen lévőt, a más véleményt,
- ha nem a javaslat tartalma a lényeg, hanem a javaslattevő sze
mélye,

- ha nem tudjuk elfogadni a többség véleményét,

akkor ez jó  irányba vezet ?

Az előző képviselő-testületek munkáját nem ezek jellemezték. 
Megéltünk heves szócsatákat, emelt hangú vitákat. De: keve
sebb volt az üres, meddő, sehova sem vezető vita. Az ülés végén 
pedig őszintén tudtunk egymás szemébe nézni, kezet rázni. 
Tekintsük a mostani állapotot átmenetinek; mint amikor az ék
szerész keze alatt a nyers, formátlan gyémánt lassan csiszo
lódik, formálódik, és a végén gyönyörű ékszer lesz belőle.
Csak rajtunk múlik, meddig működik a csiszológép.

Kovács Tamás 
önkormányzati képviselő, alpolgármester

(folytatás az 1. oldalról)

-mondani, bekövetkezik-e valamiféle drámai fordulat. A felső 
tagozatosok száma folyamatosan csökken az országban, mert a 
szülők egy része szívesebben íratja be olyan iskolába gyerme
keit, amelyik érettségi bizonyítványt ad. A szakemberek szerint 
a helyzetet tudomásul kell venni, az általános iskolákat nem 
szabad reménytelen versenyhelyzetbe kergetni. A fenntartó 
önkormányzatok - az anyagi lehetőségeiket szem előtt tartva - a 
legtöbb esetben csoportösszevonásokra kényszerülnek, illetve 
csak négy vagy hat osztályos iskola működtetését vállalják.
A művelődési bizottság úgy foglalt állást, hogy az esetleges 

kényszerű szerkezeti változás mellett tartalmi megújulásra, az 
alsófokú oktatás szerepének az újragondolására van szükség. A 
tanárokat egyre kevesebb sikerélmény éri az órákon, mivel ép
pen a tehetséges tanítványaik mennek másik iskolába. A bizott
ság éppen ezért azt ajánlotta: a pályázati kiírásban szerepeljen az 
a mondat, hogy előnyt élvez a fejlesztőpedagógiában jártas 
szakember. Az iskola leendő igazgatójára kulcsszerep várna, 
hiszen neki kellene kiválasztania azokat a pedagógiai módsze
reket, amelyek alkalmazásával az iskolában maradó, sok eset
ben magatartási zavarokkal és tanulási részképesség hiánnyal 
küszködő diákokat is alkalmassá lehet tenni a középiskolai to
vábbtanulásra. A bizottság tagjai szerint az ezt segítő progra
mokkal dolgozó tanintézményre nemcsak az aszódi, hanem a 
környékbeli települések családjainak körében is óriási az igény, 
így valószínűleg a továbbiakban sem lenne gond a tanulói lét
számmal. A fejlesztőpedagógia elsajátítása az itt tanító kollé
gáknak is új távlatokat nyitna, és - mivel ezek a módszerek több 
szakembert igényelnek - remélhetőleg hosszabb távon biztosí
tana munkahelyet.

Asztalos Tamás képviselő a pályázat kiírásával egyetértett, ám 
úgy ítélte meg, hogy rossz a sorrend, előbb a város oktatási kon
cepcióját kell kialakítani, ellenkező esetben újabb öt évre kon
zerválják a jelenlegi helyzetet. A képviselő elképzelése szerint 
mind a két iskola tovább működne: a Il-es iskolában csak alsó, a 
Csengeyben pedig alsó és felső tagozat kapna helyet. A nyug
díjkorhatár előtt álló pedagógusok nyugdíjazásával és a képesí
tés nélküliek elküldésével felszabaduló bérkeretet vissza lehet
ne forgatni az oktatásba, ezzel is növelve annak színvonalát. 
Bagyin József polgármester arra figyelmeztetett: a pályázatot 
nem kiírni törvénytelenség, s azt sem tartja szerencsésnek, ha az 
iskola szerkezetét a képviselő-testület alakítaná kPa pedagógu
sok megkérdezése nélkül. A változtatással egyetért, de azt mun
kajogilag csak az igazgató teheti meg; a képviselők csupán a leg
megfelelőbb pályázati anyag kiválasztásáról dönthetnek.
A grémium végül úgy döntött, hogy a pályázatot az előter

jesztett feltételek jóváhagy ásával jelenteti meg. A kérdés csupán 
az, hogy lesz e fejlesztőpedagógiában jártas jelentkező. R. Z.

Két félidős támogatás?
(folytatás az 1. oldalról)

-latot, miszerint minden 1 forint támogatás mellé az önkormány
zat is tegyen 1 forintot; ezzel a labdarúgóklub is érdekeltté válna 
a szponzorok felkutatásában. Dr. Jólesz József képviselő, az 
ügyrendi bizottság elnöke megismételte régebbi javaslatát, 
hogy a sport érdekében alapítsanak egy alapítványt, ezzel is 
bővítve a támogatás módszerének lehetőségét. A társulás ügyé
ben egyébként korábban senki sem kereste meg őt. Asztalos 
Tamás képviselő szerint a város sportéletét a labdarúgók se
gítségével lehetne felélénkíteni, ehhez viszont pénzt kell biz
tosítani. Búzás János arra hívta fel képviselő-társai figyelmét, 
hogy nem az a pénz sok, amit most kérnek a labdarúgók, hanem 
az az összeg kevés, amit eddig kaptak. A sportbüfé bérleti díjá
nak megduplázását azért nem tartotta szerencsésnek, mert akkor 
elképzelhető, hogy a bérlő felmondja a szerződést, és a helyére 
nem találnak mást. A klub kiadásai minimálisak, a listáról egyet
len tételt sem lehetne kihúzni. Arra is emlékeztetett, hogy az

előző vezetés éppen az anyagi támogatás hiányába bukott bele. 
Frajna Miklós, a művelődési, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
szerint legalább egyszer bizalmat kellene szavazni a klubnak, 
ezért szintén támogatta a klub kérelmét.
A hiányzó klubelnököt helyettesítő Túrosán István arra kérte a 

képviselőket, hogy döntésüknél vegyék figyelembe: az önkor
mányzati tulajdonban lévő sportpályán aszódi fiatalok sportol
nak. A támogatást nem játékosvásárlásra, hanem az utánpótlás 
nevelésére kívánják fordítani. Bagyin József polgármester a vita 
zárszavában elmondta: nincs oka feltételezni, hogy a vezetőség 
nem egy korrekt tervet készített, csupán arról van szó, hogy a 
támogatás megnövelése a forráshiányos költségvetés esetén 
nem szerencsés. Javaslatát-miszerint a tavalyi összeget emeljék 
meg az infláció mértékének megfelelő összeggel, és a II. félév 
elején vizsgálják meg a támogatás további megemelésének le
hetőségét - a városatyák elfogadták. A megszavazott 800 ezer 
forintot csak akkor folyósítják, ha a klub tételesen elszámol a ta
valyi támogatással. Erre eddig azért nem került sor, mert az elő
ző vezetés későn adta át a könyvelést. - r. z. -
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30 év a Fiúnevelő Intézetben
"Pro Caritate" díjjal tüntették ki Budai András pedagógust

Cikkemben egy olyan pedagógust szeretnék bemutatni, aki 
munkájával, szellemi és kreatív alkotó tevékenységével ge
nerációknak adott többletet, erőt és hitet az újrakezdéshez. 
Oktat és nevel egy igen nehéz pályán. Munkáját töretlen 
lendület jellemzi mind a mai napig. Ennek elismeréséül
1998. október 22-én a Szociális és Családügyi Minisztérium 
dísztermében Harrach Péter szociális és családügyi minisz
tertől átvehette a szociális ellátás, illetve a gyermek és ifjú
ságvédelem érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért 
járó "Pro Caritate" díjat.

Budai András 1947-ben Kassán látta meg a nap
világot. Röviddel születése után Aszódra költöz
tek, így gyermekéveit már itt töltötte. Rengeteg 
gyermekkori élmény, emlék köti későbbi mun
kahelyéhez. Édesapja szintén a Javítóban dol
gozott gyermekfelügyelőként, és jó 25 évi mun
kásság után innen vonult nyugállományba.
Akitüntetett 1968. június 1-én, 21 évesen került 
az intézménybe karbantartóként. Négy év múlva 
már - mint szakoktató - fémipari alapképzést ok
tatott a műhelysoron. Ebben az időben az intéz
ményi oktatás fő profilja az ipari-szakmai kép
zés volt. Mindeközben a dolgozók körében is 
generációváltás következett be. Átlagban 10-12 
nehezen nevelhető növendéket kellett megtanítania a szakmák 
minden fortélyára. Értékesítésre is termeltek (az általa irányított 
gyerekek keze alól csigasorok, huzalfeszítők, üstházak, fúró
gépek, hidraulikus fűrészgépek, lemezvágó ollók stb. kerültek 
ki). A 70-es évektől kezdve a tanfolyami képzésre álltak át. 
Budai urat a nevelés más színtere is vonzotta, ezért az intézet 
támogatásával tovább képezte magát, a GATE-n a műszaki 
oktatói diplomát szerzett. 1985-től a Kovács Lajos nevelőtanár 
által indított krízisintervenciós (a későbbi pszichopedagógiai)

csoport nevelője lett, s azóta is itt dolgozik. Az itt folyó munkát 
hasznosnak érzi és büszke arra, hogy átvehette az alapító 
módszereit. Munkáját olyan szakmai kihívásnak érzi, amely 
nehézsége mellett örömet is okoz, de amelyhez nélkülözhetetlen 
a jó kollegiális csapatmunka és a kiegyensúlyozott családi hát
tér. Fiatalabb tanárként hazavitte az intézeti problémákat, de egy 
idő után sikerült ezeket otthonán kívül rekesztenie. Hitvese, 
Marika szintén az intézet dolgozója, akinek ezúton is szeretné 
megköszönni, hogy segíti mindennapi munká-jában.

Budai András sikeres nevelői tevékenységének 
ékes tanúbizonysága, hogy régi neveltjei nemegy
szer keresik meg tanácsért, jó szóért, vagy akár 
csak puszta érdeklődésből. Valószínűleg művészi 
tehetségének is köszönhető, hogy a pszichopeda
gógiai csoport fiataljaival igen közeli kontaktust 
tud kialakítani, így közvetlenül a személyiségén 
keresztül hat rájuk. Erről így ír egyik esszéjében:
"A játék számomra egyfajta ellazulás, a külvilág 

időleges kizárása... Amit most felnőtt fejjel játék
nak nevezek, az számomra az önkifejezés vala
milyen formája: éneklés, zenélés, fafaragás... Az 
éneklés, zenélés fürdetése lelkemnek... A másik 
játékom egyaránt jó  lelkemnek és a testemnek, ez a 
fafaragás. ”

Budai úr büszke arra, hogy aszódi polgárnak vallhatja magát. 
Aktív részese a közéletnek, tagja a Városszépítő Egyesületnek. 
Munkáival már többször megjelent a különböző rendezvé
nyeken is. Szerinte Aszódalehetőségek városa.
Budai András szereti a gyerekeket a kollégáit, a hivatását, s 

mindez lehetővé teszi, hogy amit csinál, azt magas fokon 
művelje. Ehhez kívánunk további kitartást és jó egészséget.

Váradi Csaba

"...Folyik ott egyáltalán 
érdemi munka?"

Ez a kérdés - nem biztos, hogy szó szerint idézve - napja
inkban egy pedagógus társaságban hangzott el egy beszél
getés alkalmával. A kérdés a Fiúnevelő Intézet Speciális 
Iskolájában folyó pedagógiai munka minősítésére utalt.

Kolléganőm, akinek a fülébe jutott ez a beszélgetési téma, 
Ietörten újságolta nekünk a hallottakat a következő napon. 
Sajnos hasonló kérdések és kijelentések már nemegyszer 
elhangzottak, általában olyan emberek szájából, akik nem 
ismerik munkánkat.

Intézetünk vezetői és dolgozói régóta szeretnék elérni, 
hogy minden aszódi lakos - elsősorban a pedagógiai intéz
mények dolgozói - jöjjön el és ismerje meg a nálunk folyó 
munkát. Mi mindannyian kijelentjük, hogy iskolánkban 
igenis érdemi munka zajlik! Sikerélményünk biztos keve
sebb, mint a többi iskolában, de milyen felemelő érzés el

jutni az írás, olvasás, számolás alapjaihoz olyan 16-17 éves 
fiúkkal, akik még soha nem ültek iskolapadban. Az is ered
mény, ha az iskolából több éve kimaradt tanulókban át 
tudjuk törni azt a gátlást, amely előző iskolai tapasztala
taik során alakult ki bennük. A kirekesztés, a szociális hát
rány, esetenként a kisebbségi megkülönböztetés gyakran 
kelt ezekben a fiúkban bizalmatlanságot, néha gyűlöletet is 
a pedagógusok iránt. Milyen nehéz a bizalmat megsze
rezni! - és még tanítani is kell. A város pedagógiai intéz
ményei között a mi iskolánk különleges helyzetben van.

Biztosak vagyunk benne, ha az iskolák között szorosabb 
kapcsolat lenne, mi is tudnánk használható tapasztala
tokkal szolgálni. Mindannyian tanulhatunk egymástól!

így talán a címadó kérdés nemsokára a kerítésen kívül 
is így változik:

"OTTÉRDEMI MUNKA FOLYIK!"

Gersei Ferenc
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Erzsébet-naptól ú jévk öszön tő ig
A Nyugdíjas Klub életéből

Az Ó-év már messzi j ár!
Új kedvez hoz Január. 
Legyen eztán minden hónap 
Hírnöke a szépnek, jónak.

(Tamkó Sirató Károly)

A költő szavaival élve szeretettel köszöntőm a tisztelt Olvasót! 
Kívánom, hogy minden hónap hozzon egy kis örömet, nyugal
mat, békességet!
Szeretném ismertetni, hogyan sikerült örömet szerezni összejö
veteleinken társainknak, hogy egy rövid időre elfeledhessék a 
hétköznapok kisebb-nagyobb gondjait, vagy az egyedüllétet. 
Novemberben Erzsébet-napon a gombai nyugdíjasokat láttuk 

vendégül. Kerestük az ismerős arcokat, s boldogan öleltük meg 
egymást. Zsongott a terem a kérdések-feleletek hangzásától. 
Bagyin József polgármester is meleg szavakkal köszöntötte a 
gombai vendégeket és az aszódi nyugdíjasokat is. Ezen az estén 
a névnapokról is megemlékeztünk. A zenét Varga László tagunk 
szolgáltatta.
Decemberben a szeretet ünnepére, a karácsonyra készültünk. 

Egyik szombat délután a lakásomon Budai Józsefnéval, Búzás 
Pálnéval, Kovács Károlynéval, Rajta Istvánnéval, Szilágyi Sán- 
dornéval ajándékot készítettünk nyugdíjas társainknak: egy fe
nyőágra angyalkát és szaloncukrot tettünk. Míg a 80 db aján
dékon munkálkodtunk, beszélgettünk, karácsonyi szokásokat 
mesélgettünk. Ránk esteledett, mire elkészültünk. Vacsorára 
Buzásné Marika mákos gubával lepett meg bennünket. Kel
lemesen elfáradva tért haza mindenki.
December 15-én megtelt nyugdíjasokkal a II. számú iskola 

ebédlője, amit Budainé Magdika és Szilágyiné Erzsiké varázsolt 
ünnepivé. A karácsonyi ünnepséget Rajtáné Tériké, a klub veze
tője nyitotta meg. Budainé Magdika verssel emlékezett a kis Jé
zus születésére. Mindenkinek átadtuk a kis angyalkás ajándékot. 
-Jaj,de szép! Jaj,de kedves! Ezt teszem az asztalomra! -Erövid 
mondatokat hallottuk, és mosolyt, örömet láttunk az arcokon. 
Mi, készítők ekkor voltunk a legboldogabbak.
Ismét eljöttek hozzánk a II. számú iskola tanulói Pardi Lászlóné 
és Pánker László pedagógusok vezetésével. A szép versek, 
dalok most is örömkönnyeket csaltak a szentünkbe. Ezután 
megvendégeltük a gyerekeket, akiknek ezúton is köszönjük

fáradozásukat. Estig szép karácsonyi énekeket énekeltünk, be
szélgettünk. A többség lassan elindult hazafelé, míg mi néhá- 
nyan rendbe tettük a termet. Csak megköszönni tudom azoknak, 
akik fáradhatatlanul dolgoznak másokért.
December 17-én a mozgáskorlátozottak évzáró ünnepén szere
pelt a Hagyományőrző csoport. Galgamenti karikázót adtunk
elő, a műsort Tériké és Magdika versei tették tartalmasabbá, 
végül a csoport gyertyafény mellett karácsonyi dalokat énekelt, 
így szereztünk örömet társainknak. A végén mi is kaptunk aján
dékba tombolát és gyerekes izgalommal örültünk minden nye
reménynek.

December 28-án '98-at búcsúztattuk. Több barátunk, rokonunk 
is eljött - néhányan Gödöllőről érkeztek -, és jól szórakozott az 
előszilveszteren. Senki nem érezte magát egyedül. Bátran meg
mozdultak még a fájós lábúak is, ha szólt a zene, amit ismét 
Varga Lászlónak köszönhettünk. A végén boldogan koccintot
tunk az új évre.
Remélem, a programjainkat megismerve kedvet éreznek kö

zénk jönni, és jelentkezni a tagok sorába. Kéthetente a Művelő
dés Háza kistermében találkozunk.

Jó egészséget, békés új esztendőt kíván:
Tóth Gézáné 

a Hagyományőrző csoport vezetője

Együtt volt
az Együtt Aszódért Egyesület
Választási ígéretükhöz híven megtartották első beszámolójukat 
az időközben egyesületté alakult Együtt Aszódért polgári koa
líció képviselői. Elsőként Asztalos Tamás képviselő tájékoz
tatta a bizottsági, illetve a képviselő-testületi ülések történé
seiről a mintegy negyven főnyi érdeklődőt, majd kötetlen, baráti 
hangulatú beszélgetés vette kezdetét. Az egyesület legközelebb 
áprilisban várja újabb beszámolóra a város polgárait. Addigra 
valószínűleg megjelenik az a - pár száz példányban terjesztett - 
gondolatébresztő kiadványuk is, amelyben arról olvashatunk, 
hogyan látják a koalíció képviselő az új képviselőtestület 
munkásságának első száz napját.

Aszód Város Önkormányzata

Az  Ú jtelepi forgalm i rend  
k ia la k ítá sá t cé lzó  

L a k o ssá g i fórum ot

tart február 19-én 17 órakor 
a II. számú Általános Iskolában

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!R. Z.
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Tallózó
ASZÓDI

A magyar Leonardo
Pállya Celesztin-kiállítás Újpesten 

aszódi segítséggel

A múlt század végén vagy a századfordulón bizony gyakran 
lehetett olyan sokoldalú, minden iránt fogékony művésszel 
találkozni, mint a szinte teljesen elfeledett Pállya Celesztin, 
aki úgy mellesleg a technikában is jártas volt, azon a terü
leten is figyelemreméltót alkotott. Kortársai talán nem vélet
lenül adták neki a megtisztelő "magyar Leonardo" nevet.

Genovában született 1864. március 9-én és Nagymaroson halt 
meg 1948. január 11-én Pállya Celesztin, akit kortársai magyar 
Leonardónak is neveztek. A ’48-as honvéd apa és olasz anya fia 
sokoldalú művész volt, műveinek nagy része az Aszódi Múze
um birtokában van. Mr ázik János helybéli hentesmester adomá
nyozta 46 képből álló gyűjteményét az intézménynek, ahonnan 
most néhány hétre az Újpesti Galériába költöztek a festmények, 
grafikák.
Asztalos István, az Aszódi Múzeum nyugalmazott igazgatója 

lapunk érdeklődésére elmondta: Pállya Celesztin nemcsak olaj- 
festményeket és grafikákat alkotott, hegedűt is készített, sőt sa
ját kezűleg szerelt össze egy automobilt. Közreműködött a 
Feszty-körkép munkálataiban, ő festette a fejedelmi dombot és 
az alatta látható tömeget. Más vélemények szerint a körképen 
látható lovak dicsérik keze munkáját. Ismertté és népszerűvé 
ember- és állatalakos piaci zsánerképei, felvidéki, valamint 
Nagymarost és a Szokolya környéki vidéket ábrázoló képei 
tették. 1931 -ben Süvít a szél című képével elnyerte az Országos 
Magyar Képzőművészeti Társulat nagydíját.
Horváth Emil, az Újpesti Galéria igazgatója azzal egészítette ki 
a magyar Leonardo portréját, hogy a művész repülőmodelleket 
és különleges hajócsavart is tervezett és épített újpesti műter
mében, ahol a két világháború között élt és alkotott.
Életrajzi adataiból megtudhatjuk, hogy Pállya Celesztin nem 

autodidakta művész volt, pályafutását Morelli Gusztávnál kezd
te, ahol fametszést tanult. Ezután két évig Bécsben járt főisko
lára, majd Budapesten Lotz Károlynál tanult. Innen Münchenbe 
ment, ahol Ottó Seitz volt a mestere, Budapestre visszatérve 
pedig Benczúr Gyula tanítványaként tevékenykedett. Ebben az 
időben selyemlegyezőket festett, amelyekkel 1891-ben kiál
lítási díjat is nyert.
Ma már egyre többen gyűjtik Pállya Celesztin műveit, első

sorban olajfestményeit és grafikáit. Ám ő maga is szenvedélyes 
gyűjtő hírében állt, hegedűgyűjteményében Stradivari-hangszer 
is helyet kapott. Saját kézműipari alkotásait, a repülőmodel
leket, az automobilt és a különféle ötletes gépalkatrészeket ma 
már sajnos nem láthatja a közönség. Ezek részben megsem
misültek a háborúk során, részben magángyűjtőkhöz kerültek. 
Az újpesti Galériában minden évben igyekeznek a művész ke
véssé ismert képeivel bővíteni az emlékkiállítás anyagát. Az 
idén nemcsak az Aszódról kölcsön vett festmények, hanem 4-5, 
a Nemzeti Galériától kapott alkotás, továbbá dunakeszi magán- 
gyűjtők tulajdonában lévő képek gyarapítják a tárlatot.
A szakemberek szerint napjainkban igencsak felértékelődtek 

Pállya Celesztin művei. Egy levelezőlap nagyságú grafikáért 
például 40-50 ezer forintot is adnak a gyűjtők az árveréseken.

M. M.

(Megjelent a Népszabadság Pest Megyei Krónika
1999. január 21-i számában.)

Benedek Zoltán köszöni a gondoskodást

Híradás az emberségről
Kopogtattak házam ajtaján. Botjára támaszkodó idős, ősz hajú 

férfi lépett be: - Benedek Zoltán vagyok, s Aszódon a Hajnóczy 
utca 4. szám alatt lakom. - Helyet foglalt, majd zavartan beszélni 
kezdett: "- Közel húsz éve már, hogy lerobbantam. Rengeteget 
dolgoztam, hajtottam magam. A mélyből indulók dacos akaratá
val küzdöttem minden áldott nap, hogy otthont, nyugalmat, 
biztonságot teremtsek a családomnak Ez sikerült is, de közben 
gyógyíthatatlan betegséget szereztem. Az évek elfutottak, a "gé
pezet" megkopott. Reumás, mozgásszervi panaszokkal, mesze- 
sedéssel, gerincfájdalmakkal sújtott és sújt az élet. Húsz éve 
járok Hajdúszoboszló gyógyfürdőjébe generálozásra." Néhány 
pillanatnyi csend után folytatja: - Kitapasztaltam Szoboszlón 
mindent. Két évtized után már-már családtagnak tártnak az 
orvosok, nővérek, masszőrök, kabinosok. Mindenki, akivel a 
kezelések közben kapcsolatba kerültem. Igyekeztem a törő
désüket őszintén megköszönni és meghálálni az ottaniak tisztes
séges munkáját, gyógyító szándékát, fáradozását. Azt gondol
tam, hogy most az újságban mondok köszönetét a hajdúszo- 
boszlói gyógyfürdő dolgozóinak, amiért velem együtt mások
nak is biztosítják a gyógyulást, s emberségükkel, kedvességük
kel, becsülettel végzett munkájukkal az emberek szenvedését 
enyhítik. Ugye, megírják, amit elmondtam? - kérdezte Benedek 
Zoltán.
-Hajdúszoboszlón nem olvassák a Pest Megyei Hírnököt - hang
zott az ellenvetésem.
- Az nagy baj, de ezen én majd segítek. Gondoskodom róla, hogy 
olvassák. Vásárolok belőle annyi példányt, hogy mindenkinek 
jusson, és elküldöm a fürdőbe. Meg azt is szeretném, ha sokan 
megtudnák, hogy Hajdúszoboszlón a beteg is érző és érzékeny 
ember, s nem pusztán a gyógyító munka alanya, vagy élettelen 
tárgya. Ezért is kérem, írják le, amit mondtam.
Megtettük, mert kötelességünknek éreztük, hogy - sokak szerint 
embertelennek tartott világunkban - hírt adjunk az együtt
érzésről, segítőkészségről, egyszóval az emberségről.

CS. M.
(A cikk a Pest Megyei Hírnök című hetilap 

január 16-i számában jelent meg.)

A Drop és Társa Bt. 
csinos felszolgálónőt 
keres 30 éves korig 

a Vécsey Károly 
Helyőrségi Klubba. 

Érdeklődni hétköznap 
személyesen vagy a 

28 400-083-as  
telefonszámon.
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m  e g y k o r i és  m a i d iá k o k k a l m

Évek óta hagyomány már az aszódi Petőfi Sándor Gimnázi
umban és Gépészeti Szakközépiskolában, hogy névadójuk szü
letésnapjához közeli időpontban megrendezzék a Petőfi Napot. 
A rendezvény népszerűségéhez kétség sem férhet, hiszen az is
kola diákjai ilyenkor nem a megszokott formában adhatnak szá
mot tudásukról. Az angol nyelvtudás felmérése történhet pél
dául egy musical performance formájában, a matematikaóra 
kevésbé veszélyes logikai tesztek megoldása közben, az aerobic 
bemutatatót nézni kényelmesebb megoldás, mint saját magunk 
szenvedni a tornateremben, a nyílt amőbabajnokság pedig ösz- 
szehasonlíthatatlanul nagyobb koncentrálást tesz lehetővé, 
mintha órán, félig a tanárra figyelve kellene húzgálni az ik- 
szeket. Az sem utolsó szempont, hogy a programokra való ké
szülődés sok-sok vidám, barátokkal eltöltött percet eredményez. 
Az iskola vezetése a rendezvény szervezésébe a ma már több, 

mint 360 tagot számláló Aszódi Öregdiákok Baráti Egyesületét 
is bevonta. Ennek köszönhetően ezúttal néhány olyan közismert 
személyiség is érkezett egy egy előadás erejéig, aki egykoron 
szintén az aszódi alma máter padjait koptatta.
- Itt valami tévedés lehet, engem ugyanis akkoriban a gim
názium rossz diákjai között tartottak számon- lopta be magát 
ezzel a kijelentésével alkalmi közönsége szívébe BenkőÁkos, a 
Gödöllői Egyetemi Sportcsarnok létesítményvezetője, aki a 
hasznos és praktikus tanácsok mellett a sport fontosságára 
igyekezett felhívni hallgatósága figyelmét. Sára Sándor film
rendező elárulta: a sok-sok szép élmény mellett egy negatív em
léket is őriz. 1944-ben ő ért el egyedül tiszta hetes eredményt - 
ekkoriban ez volt a legjobb osztályzat -, mégis egyedül ő nem 
kapott jutalomkönyvet. Igaz, édesapját éppen akkoriban inter
nálták másodszor.

Pályázat
Aszód Város Önkormányzata

AZ ALSŐFOKÖ OKTATÁS LEHETSÉGES JÖVŐJE 
ASZÓDON

címmel pályázatot hirdet, amely reális 
elemzésből kiindulva vázolja 

a megvalósítható jövőképet annak 
feltételeivel, figyelemmel a  megváltozott oktatási 

formákra.

A pályázat beadási feltételei:

Terjedelem: maximum 20 oldal 
Beadási határidő: 1999. március 10. 

Pályázati cím:
Aszód Város Polgármesteri Hivatala

A pályázat jeligés, ezért a pályázó nevét, 
lakcímét a pályázat mellé zárt borítékban 

kérjük mellékelni.
A jelige a  pályázaton is legyen feltüntetve.

Tuschák Róbert akadémikus 1945-ben érettségizett Aszódon, s 
egykori osztálytársaival azóta is rendszeresen tartanak osztály- 
találkozót, így őrizgetve a sok-sok szép emléket. Dr. Gémesi 
Györgyöt, Gödöllő polgármesterét több szál is köti az aszódi 
gimnáziumhoz. Rajta kívül két másik testvére is idejárt, a nővé
re és egyik bátyja pedig itt tanított, illetve tanít.
- Szerencsére a gyermekeim hasonló korúak, így van némi fo
galmam, hogy mi érdekli a mai iíjúságot. Abban bízom, hogy a 
beszélgetés megerősítette bennük azt az esetleg később tudato

suló érzést, hogy az embernek valahová tartoznia kell az életben, 
és az iskola által formált közösség maradandó kötődéseket 
eredményezhet.
A vendégek nosztalgiáját egy igazi menzai ebéd elfogyasztása 

fokozta, hogy aztán a saját tablójuk megkeresése és rácsodál- 
kozása után egy időre elbúcsúzzanak ifjúkori emlékeiktől. Az 
újabb felelevenítésre azonban nem kell sokáig várniuk, ugyanis 
az Aszódi Öregdiákok Baráti Egyesülete június első szombatján 
találkozót szervez az egykori és a mai diákoknak.

R. Z.

(A cikk a Népszabadság Pest Megyei Krónika 
január 16-i számában jelent meg.)

K Ö V E T K E Z Ő  L A P Z Á R T A :  

F E B R U Á R  2 0 .

Aszód, Falujárók útja 6, (főútvonalon a buszfordulónál)

Figyelem!
Új élelm iszerbolt nyílik február elején. 
Kedvező á ra k , jó parkolási lehetőség!

Jelenleg is m űködő épületünkben  

v i r á g o k  és  a já n d é k t á r g y a k  

k a p h a t ó k .

— Tel.: 06-28-401-690----
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Új igazgató a Helyőrségi Klub élén

A ren d ezvényeken  k ívü l étterem  is lesz
December elseje óta Györfi János sze
mélyében új igazgatója van a Vécsey 
Károly Helyőrségi Klubnak. Az állás 
elnyerése a fiatalember számára nem
csak a munkahely változtatásával járt 
együtt, hanem újabb döntés elé állí
totta.
- A kinevezésem óta kiderült, hogy a 
feladat elvégzése egész embert kíván, 
ezért úgy határoztam, hogy lemondok a 
képviselői mandátumomról. Szeretném 
jól ellátni az új munkakörömet.

Az új direktor elképzelései szerint a ház elsősorban tiszti 
klubként működik majd, de szélesre tárják a kapukat a külön

böző csoportok előtt is. így már rendszeresen itt találkoznak a 
sakkozók, az ultizok, a mozgáskorlátozottak egyesületének tag
jai, és persze továbbra is itt próbál a Vécsey Kamarateátrum 
társulata is. Nem lesz hiány rendezvényekben sem, egymást érik 
a bálok, esküvők. Alakulóban van egy zenekar, amely a zenét 
szolgáltatja majd ezeken az eseményeken. A helyőrségi klub a 
működésével egy hiányt is szeretne pótolni.
- A tervek szerint rövidesen egy éttermet indítunk be, amely 
minden nap este tízig várja az ízletes ételekre és a hangulatos 
élőzenére vágyó vendégeket.

A helyőrségi klub szinte egész évben - április kivételével - várja 
a városnak és környékének polgárait. A tavasz elején ugyanis 
felújítják az épület emeleti részét és külső homlokzatát.

R. Z.

Iroda nyílt
a regionális információk 

áramoltatásáért
A napokban információs iroda nyílt a Kossuth Lajos u. 59. 

számú épület egyik helyiségében. Létrehozója és üzemel
tetője Szlanha Zsolt, az Együtt Aszódért Egyesület Elnöke, 
akit arról kérdeztünk, milyen szolgáltatásokat kínálnak az 
ide betérőknek.
- Az iroda, amely magánvállalkozásban működik, több feladat
kört tölt majd be. A munkatársaimmal létrehozunk például egy 
olyan adatbázist, amelynek segítségével a lakossági igényeket 
igyekszünk kielégíteni. Pl. ha valakinek szobafestő kisiparosra

vagy éppen egy autóbuszra van szüksége, elég bekopognia hoz
zánk, s mi máris mondjuk a szolgáltató nevét, telefonszámát. 
Természetesen az adatbankunkban csak megbízható szakem
berek címét tároljuk. A polgároknak ezért a szolgáltatásért nem 
kell majd fizetniük. Foglalkozunk ingó és ingatlanközvetítés
sel, a cégek, intézmények megbízása alapján pedig piackuta
tásra, pályázatok megírására, befektetetési tanácsadásra vállal
kozunk. Nemcsak magánszemélyeknek, illetve gazdasági szer
vezeteknek cégeknek kínáljuk fel szolgáltatásainkat, ha-nem az 
önkormányzatoknak is. A térségfejlesztési koncepció megva
lósítása ugyanis elképzelhetetlen az információk áramoltatása, 
ezek koordinálása nélkül. Úgy érzem, a mi kezdeményezésünk 
nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy Aszód valóban a régió köz
pontja legyen. Az iroda szolgáltatásai olvashatók lesznek a vi
lághálón is, amelyre segítségünkkel a cégek is felkerülhetnek.

R. Z.

Balesetek, tűzesetek, bűnügyek
Most induló rovatunkban ezentúl rendszeresen olvas

hatnak a városban történt balesetekről, bűncselekmé
nyekről. A legtöbb eset rendkívül tanulságos, s ezeket ol
vasva talán mi is okulunk belőle.

Az ágyban való dohányzás okozott tragédiát Aszódon. A 
Fiúnevelő Intézet szolgálati épületeiben lakók január 22-én 
este tíz óra körül riasztották a gödöllői tűzoltókat azzal, hogy 
erős füst gomolyog az egyik kétszintes ház földszinti lakásá
ból. A helyszínre érkező lánglovagok betörték a zárt ajtót, és 
néhány perc alatt elfojtották a lángokat. Ezután vették észre, 
hogy az ágyban egy negyven év körüli férfi fekszik holtan. 
Lapunk érdeklődésére a tűzoltóság tüzvizsgálója elmondta: 
teljesen kizárható a bűncselekmény. Az áldozat - aki az inté
zetben műszaki oktatóként dolgozott - az ágyban dohányozva 
elaludt, és a cigarettájáról lehulló parázs az ágyneműre hullva 
tüzet okozott. A nagyobb tragédia elkerülése annak köszön
hető, hogy a tűz kevés levegőhöz jutva jobbára csak parázs
lóit. A férfi halálát szénmonoxid mérgezés okozta.

Ismeretlen tettes egy hölgy 60 ezer forintját lopta el. A káro
sult egy baráti társasággal előbb a Boszorkány sörözőben 
múlatta az időt, majd a társaság a Honvéd presszóba vonult át. 
A hölgy rendezni szerette volna a számlát, amikor kiderült, 
hogy eltűnt a pénztárcája.

Orion televíziót loptak a besurranó tolvajok a Béke utca 
egyik lakásából. A ház tulajdonosa, egy idős néni csak rövid 
időre nézett át a szomszédokhoz, de ez is elég volt a tette
seknek, hogy a nyitva felejtett lakásba belopózva eltulaj
donítsák a készüléket.

Több, mint negyvenezer forinttal rövidítettek meg egy 
vásárlót, aki az egyik üzletben felejtette a tárcáját. Mire visz- 
szament, a tárca eltűnt. Sajnos benne volt a bankkártyája is, 
mellette a PIN kódról árulkodó cetlivel. A tolvaj élt a lehető
séggel: a kártya letiltásáig 40 ezer forintot vett fel a számláról.

Sört és pezsgőt loptak a Trink Duó Kft. telephelyéről. A tet
tesek már nem derülhetnek jobb kedvre az italtól, a rendőrök 
ugyanis elfogták őket.

Trükkös módszerrel tulajdonítottak el egy félmillió forintot 
érő húsdarálót a Fiúnevelő Intézet konyhájáról. Az elkövetők 
magukat szerelőnek kiadva láttak a masina átvizsgálásához, 
és persze olyan hibát találtak, amit csak telephelyre szállítva 
tudnak javítani. A portás úgy engedte ki és be őket a kapun, 
hogy még a gépkocsi rendszámát sem írta fel.

Az utóbbi időben több autót törtek fel ismeretlen tettesek 
amiatt, hogy táskát, tárcát láttak a gépkocsi ülésén. A jármű
vek tulajdonosai csak egy-két percre távoztak jármüvüktől. A 
rendőrség arra kér mindenkit, ne nyújtson könnyű zsákmány
szerzési lehetőséget a bűnözőknek.
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Amit a fog/zuva/oda/ 
mcqclőzc/cről 
tudni érdeme/

(II. rész)

A fogszuvasodás megelőzésének talán legfontosabb alappillére 
a lepedék eltávolítása a fogakról. Ha a fogainkat kellő rendsze
rességgel és megfelelő technikával mossuk, akkor a lepedék 
zömétől könnyen megszabadulhatunk. Eltávolításának mérté
két a gyógyszertárakban kapható plakkfestő tabletta segítsé
gével ellenőrizhetjük. Ez beszínezi azokat a helyeket, ahol a 
fogmosás nem volt kellően hatékony. A segédanyag haszná
latával egy idő után megtanulhatjuk a helyes fogmosási tech
nikát. Ha van időnk, az esti fogmosás alkalmával használhatunk 
fogselymet és egyéb segédanyagokat is.
Mit tehet a szakember a fogszuvasodás megelőzése érdekében a 
fogorvosi rendelőben? Javasolhatja például a fluor tartalmú lakk 
használatát, amellyel évente kétszer ajánlatos kezelni a fogakat. 
Igen jó eredmények érhetők el az iontoforézis készülékekkel is. 
A műszer segítségével fluoridot lehet juttatni a fog kemény szö
veteibe. Használata csak hat éves kor felett ajánlott, évente két 
alkalommal, 2x2 perces kezelés keretében. Ugyancsak jól alkal
mazható a műszer a fogszabályozó kezelés alatt álló gyerme
keknél, főként olyan esetekben, ahol a fogszakorvos beragasz
tott készüléket alkalmaz. Ilyenkor havonta ajánlott az ionto
forézis eljárás.
Felnőtteknél a fognyaki érzékenység csökkentése vagy az erő

sen lekoptatott rágófelület védelmében tesz jó szolgálatot a ké
szülék.
A szuvasság megelőzésében jó szolgálatot tehetnek a barázda

záró anyagok. Ezeket a rágófelületi mélyedések, barázdák be
fedésére használjuk, hogy az étel ne tudjon a keskeny baráz
dákba ragadni. Az anyag mind a tej, mind a maradó fogak keze
lésénél alkalmazható.

Dr. Masznyík Ildikó 
fogszakorvos

Változások az orvosi alapellátásban

Megszűnik az Amedik
Aszódon megalakulása, 1993 óta a családorvosi alapellátást 
az AMEDIK Orvosszövetkezet biztosította, a szövetkezetét 
megalapító felnőtt- és gyermek háziorvosok közreműkö
désével. 1999. február elsejétől a tagság határozata alapján 
az orvosszövetkezet befejezte működését és orvostagjai ön
álló egyéni vagy társas egészségügyi vállalkozások kereté
ben folytatják tovább tevékenységüket.

Az orvosszövetkezet - mely megalapításakor a környékben 
elsőként privatizálta a családorvosi alapellátást - jól teljesítette 
feladatát, de az egészségügyi alapellátás úgynevezett "utófinan
szírozása" és a szövetkezeti formához kapcsolódó kötelező 
könyvelési rendszer egyre inkább nehezítette a megnövekedett 
feladatok ellátását, emiatt szükségessé vált a tevékenységeket 
jobban szolgáló, más gazdálkodási forma keresése.
Mindezen túl a fentiekben említett változások a betegellátást 

közvetlenül nem érintik. A háziorvosi és a házi gyermekorvosi 
ellátás változatlanul a Kossuth Lajos u. 84. szám alatti orvosi 
rendelőben történik, a betegek által korábban választott és is
mert háziorvos által, a megszokott rendelési időben, és mint 
alapellátás, változatlanul ingyenesen. Itt jegyezzük meg, hogy a 
lőfegyvertartással, jogosítvánnyal, látlelet készítésével össze
függő térítésköteles orvosi tevékenységek díjairól a háziorvosi 
rendelőben kifüggesztett tájékoztatóból, vagy rendelési időben 
a400-032-es telefonon is kaphatnak felvilágosítást.
Nem változik az ügyeleti ellátás sem, a mindenkori ügyeletes 

orvos - akár hétköznap, akár hétvégén vagy ünnepnapon - leg
biztosabban az ügyeleti rádiótelefonon, a

06 20 9271-171-es számon érhető el.

A házi gyermekorvosi ellátást biztosító dr. Horváth Anna ren
delési időben ezentúl a 400-658-as telefonszámon érhető el.

Dr. Karayné dr. Lóska Izabella

Orvosi tanácsok 
nátha, influenza ellen

A mostani időszak aktuális kérdése a nátha vagy influenza. A 
legtöbb esetben elég két-három napot pihenni, és a recept nélkül 
kapható tüneti szereket szedni, amikor jelentkezik a nátha, 
enyhe torokfájással, köhögéssel, izomfájdalmakkal és hőemel
kedéssel 38 fokig. A tüneteket legtöbbször vírusok okozzák, 
melyekre az antibiotikumok nem hatnak. Az indokolatlanul, 
nem kellő ideig és nem megfelelő adagolásban szedett anti
biotikumokhoz a kórokozók hozzászoknak - legközelebb, mi
kor igazán kéne, nem hat a gyógyszer - és nagyon sok allergia is

kialakul, aminek nagyobb veszélye lehet, mint a náthának, ami 
"ellen" a beteg a gyógyszert szedte. (Ezért ne gondolják azt, 
hogy orvosuk lebecsüli a betegségüket, amikor nem ír Önöknek 
antibiotikumot!) A szükséges gyógyszerek a patikában recept 
nélkül kaphatók, kérdezzék a gyógyszerésztől, mit szedjenek a 
nátha, köhögés, torokfájás és a hőemelkedés ellen! Ha a láz két- 
három nap alatt nem csökken, ha az orrból, vagy a köhögéssel a 
tüdőből sűrű, sárgás váladék ürül, ha a légzés-köhögés szúró 
mellkasi fájdalommal jár, vagy ha a szájüregbe nézve a mandu
lákon fehér penészszerű foltok láthatók, akkor viszont fordul
janak orvosukhoz, mert ezek azok az esetek, amikor már való
színűleg antibiotikummal is ki kell egészíteni a kezelést.

Dr. Jólesz József

A gyógyszertárak ügyeleti rendje
S z e n t  Is t v á n  P a t ik a V á r o s i  P a t ik a
M in d en  p á ro s  h é te n  ü g y e le te s M in d en  p á ra tla n  h é te n  ü g y e le te s
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ASZÓDI

Az Aszódi Elektromos Gyűjtemény csodái
A kristály detektoros rádió története

Az Aszódi Elektromos Gyűjteményben számos szakmailag 
(muzeológiailag) kiemelkedő készülék található. Az elkö
vetkezendőkben szeretnénk ezekből egy-egy darabot bemu
tatni, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy sokan felkere
kednek, és eredetiben is megnézik ezeket.
Az első alkalommal a kristálydetektoros rádiót vesszük górcső 
alá. A világosabb megértés kedvéért száguldjunk végig a szak
ma történelmén a detektoros rádió megszületéséig. Az alább 
ömlesztve felsorolt nevek, események mind-mind egymást fel
tételezve, egymásra épülve vitték előre a tudományt. 
Történelem:
Többen megkérdezték, hogy mikor és ki találta fel a rádiót. Nem 
lehet egy személyhez és egy időponthoz kötni. Ókori görögök - 
mágnesvasérc. Iránytű-Kína-Xll. század Európa. 1753. Frank
lin - villámhárító, a villám elektromos szikra. 1777. Lichtenberg 
- pozitív-negatív elektromosság. Sorolhatjuk Volta, Oersted, 
Arnpére, Ohm, Jedlik Ányos, Faraday neveit. 1833-ban Gauss 
és Weber feltalálja az elektromágneses távírógépet. Morse 
megalkotta a távírójeleket.
Londonban 1844-ben Baird a drótnélküli táviratozás megoldá
sával kísérletezik. 1852-ben Reiss megkezdte kísérleteit a tele
fonnal. 1876-ban Bell szabadalmaztatta. Edison szénmikrofon
jával tökéletesítette. Maxwell az elektromágneses hullámokkal 
foglalkozott. 1888: Herz-elektromágneses hullámok. 1890-ben 
Branly feltalálta a mai kristálydetektor ősét, a kohérert. 1895- 
ben Popov megpróbálta, 1897-ben Marconi kivitelezte a drót 
nélküli táviratváltást (5 km). Megszerkesztette a földelt anten
nát. 1900-ban Marconi és gróf Arcó felismerték a hangolás 
szükségességét az adó és a vevő között. Marconi megvalósította 
az első összeköttetést az Atlanti-óceánon át. 1905-ben felta
lálták a kristály detektort.

A  kristály detektoros rádió m űködéséről

Eleinte csak rádiótávíró állomások voltak. Magyarországon a 
műsoradás 1925. decemberében indult meg hivatalosan.
A rádióadóállomások - antennájuk segítségével - egy meghatá
rozott rezgésszámmal sugároznak. Minden adóállomás be van

hangolva egy megadott hullámhosszra. A mi jó antennánk és 
fóldvezetékünk segítségével a detektoros készülékünkhöz - az 
éterből - energiát tudunk felvenni. Ha a tekercs méretezésével és 
a forgókondenzátor megfelelő beállításával az adóállomás hul
lámhosszára hangolunk (rezonanciába hozzuk), akkor fejhall
gatónkban az adóállomás műsorát hallhatjuk.
Nem kívánok kitérni az antenna és a földvezeték építésének 

fontos tudnivalóira, sem a készülék egyes alkatrészeinek szere
pére. A kezelő szempontjából meg kell említenem, hogy a tűs 
kristálydetektor beállítása végtelenül nagy türelmet igényel. Ma 
már gyárilag összeépített fix diódával helyettesítik. Ilyen mű
ködő készülékeim is vannak.

A látogatókat sok szeretettel várja a Malom köz
ben található Gyűjtemény házigazdája:

Kaáli Nagy Kálmán

Hagyományteremtő palyazat
r

Ovi Galéria a Napsugár Óvodában
A tavalyi év sikerén felbuzdulva 1999-ben hagyományt sze
retnénk teremteni. Emlékeztetőül a korábban megjelen
tetett felhívásunkra utalok. Villámszárnyakon közeledik 
március 15-e, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
151. évfordulójának ünnepe. Óvodásaink részére nagyon 
várjuk Aszód szinte minden intézményétől és a lakosság kö
réből a rajzokat, festményeket és egyéb technikákkal készí
tett alkotásokat.

A kiállítás címe ebben az évben: TAVASZ

Kérjük, hogy az e témakörben, de különböző tartalmakkal meg
töltött képeket küldjék el március 10-ig az óvodánkba. Remél
jük, kérésünk nemcsak a tanintézmények diákjainál talál meg
hallgatásra, hanem a művészeteket kedvelő felnőtt embertársa
inknál is. Gyermekeink korán széphez szokott szeme, gondo
latvilága alakítja további személyiségüket.

Szeretettel várjuk a kiállítás megtekintésére vendégeinket, ün
neplésre az alkotókat! Szívesen fogadjuk a zsűri tagoknak jelent
kezőket, valamint olyan pártoló személyeket, akik a díjazásban 
anyagi segítséget tudnak nyújtani az óvodának.
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Népíiaf^etóru^aink rujetóban

Farsangi szokások a Galga mentén
A farsang évenként ismétlődő, rövidebb-hosszabb időtartamú 

időszak, vízkereszttől a húsvéti nagyböjt kezdetéig, hamvazó
szerdáig tart. Az évkör ünnepiéinek sorában gazdag szokásha
gyományok kapcsolódnak hozzá. (A farsang időtartama attól 
függően változik, hogy húsvétvasámapja mikor kerül megün
neplésre. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, a húsvét 
ugyanis mozgóünnep: időpontját a niceai zsinat i. sz. 325-ben a 
tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasár
napban állapította meg, igy március 22-e és április 25-e közé 
eshet. A húsvétot 40 napos böjti időszak előzi meg. Ilyen módon 
a farsangi időszak rövidebb azokban az években, amikor hús- 
vétvasámap rögtön március 22-én van.) Az idei farsang hosz- 
szabb időszak: január 6-tól február 17-ig tart.
A hagyományos paraszti életben az udvarlás, párválasztás és a 
lakodalomak legfőbb ideje, végig a szórakozás, a bálok idő
szaka. A tényleges farsang a népi gyakorlatban lényegében 
három napra korlátozódik: farsangvasárnap, farsanghétfő, hús
hagyókedd, azaz a farsangfarkán vagy háromnapokon tetőznek 
a mulatságok, gyakori volt a három napon át tartó bál. Ezt 
követte aztán a 40 napos böjti időszak. Havazószerda a böjt 
kezdete volt, de még az utána eső napon, az ún. csonkacsütör
tökön el lehetett fogyasztani az ünnepi ételek maradékát. A far
sangi szokáskör a magyar néphagyományban rendkívül szerte
ágazó és sokrétű, különösen nagy számban vonzotta magához a 
maszkos, alakoskodó dramatikus játékokat is.
A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe, számos termékeny

ségvarázsló rítus is kapcsolódik hozzá, Európa népeinek közös 
hagyománya. A nagy evésekkel, ivásokkal a természetet is ha
sonló bőségre kívánták késztetni. A magyar farsangi szokások a 
középkorban honosodtak meg. A királyi udvarban olasz és fran
cia hatás érvényesült, a polgárság és a falusi lakosság körében 
pedig német. A szokások egyes elemeiben ugyanakkor fellel
hetünk antik görög, római, szláv, germán pogány vonásokat is. 
Az egyház az ördögök ünnepének tartotta és tiltotta, de gyakran 
a világi hatóságok se nézték jó szemmel a farsangi kicsapon
gásokat.
A Galga mente falvaiban is gazdag hagyományanyag kapcso
lódik az ünnepkörhöz. Farsang minden vasárnapján táncmu
latságot rendezett az ifjúság, bált tartottak. Az időszak utolsó 
hete a kövérhét, amikor bőségesen étkeznek, sok finomságot, 
sok húst fogyasztanak. Farsangra fánkot, pampuskát valamint 
rétest és herőkét sütnek. Farsangvasárnap délelőtt misére men
tek a falubeliek, délután pedig litániára. A lányok siettek haza a 
templomból, hogy a templomi ünneplő ruháikat levehessék, 
legyen idejük átöltözni a bálra. A farsangi bál rendezői, a legé
nyek végig vonultak a falun a muzsikusokkal, ezzel adva hírül, a 
mulatság kezdetét. Hétfőn és kedden is misére mentek délelőtt, 
akármeddig tartott is hajnalban a tánc, mely aztán ebéd után újra 
folytatódott. Farsang keddjén éjjel tizenegy órakor Bagón a falu 
bírája pálcájával megütötte a mestergerendát, jelezve a mulatság 
végének közeledtét. S egy utolsó tánccal végétért a farsang. Bár
milyen jól mulattak, néhányan mégis hamarabb elmentek haza. 
Aki ugyanis éjfél után volt otthon, már nem ehetett az ünnepi 
ételekből, kezdődött a böjt.
Galgamácsán kedden csak este kilenc óráig tartott a bál. Ekkor 
megszólaltak a harangok, ami jelezte a negveny napi böjt kez
detét. Kartalon a kedden éjfélkor megszólaló harangszó vetett 
véget a farsangnak, jelezve, hogy kezdődik a böjt. A zene azon

Fedinecz Atanáz 
a Magyar Alkotóművészek 

Országos Egyesületében

A Magyar Alkotó- 
művészek Országos 

Egyesülete a múlt 
évben hetven új 

tagot vett fel. 
Közöttük van 

városunk jeles 
festőművésze, 

dr. Fedinecz Atanáz 
is. Szívből gratu

lálunk neki, és még 
sok sikeres, termé

keny esztendőt 
kívánunk!

Fedinecz 
Atanáz: 

Ö n a r c k é p  
a m ű v é s z  

o ltá r a  e lő t t

nal elhallgatott és a banda elkezdte játszani a Himnuszt, a fiata
lok velük énekelték. Utána csendben, nótázás nélkül mindenki 
elindult apárjával hazafelé.

Összeállította: Viszóczky Ilona néprajzos-muzeológus 
Petőfi Múzeum, Aszód

f  ................

f  arganqi reeepfc Karfalrél

Vizes íieréke

Hozzávalók: egy jó marék liszt, 1 tojás, egy diónyi zsír, egy 
kanál cukor, kicsi só, diónyi élesztő. A kicsi sót vízzel 
feloldjuk és gyenge tésztát gyúrunk. Derelyevágóval 
tetszés szerint vagdaljuk és olajban kisütjük. Vaníliás 
cukorral meghintve tálaljuk.

V  i
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I r o d a s z e r e k :

FÉN Y M Á SO LÓ PA PÍRO K  

TŰ ZŐ - É S  LYUKASZTÓ G É P E K  

Há" IRO D A I K IE G É S Z ÍT Ő K  

Bá" TO LLA K , T O L L K É S Z L E T E K  

Bá= GYŰRŰS É S  FŰ Z Ő S IRA TTA RTÓ K  

Cá" ROYATOLT ÍV ES É S  PA U SZ PA PÍR O K  

US" L E P O R E L L Ó K , M Ű SZA K I R A JZ L A PO K  

Bá" A SZTA LI- É S  FA LINAPTÁRAK 

US5 AGENDA, K O N FEREN CIA N A PLÓ  

Lá' A SZTA LI JE G Y Z E T B L O K K  

Uá= Z SE B SZÁ M O LÓ G ÉPEK

HÁZTARTÁSI PAPÍRÁRUK:

B5r CSO M A G O LÓ PA PÍRO K , D ÍSZD O B O ZO K

Kg" K É P E S L A P O K , L E V É L P A P ÍR O K , B O R ÍT É K O K

ISKOLAS ze r ek :

Bá" H Á TI- É S  SPO R TZSÁ K O K  

rá" H Á TI- É S  VÁLLTÁSKÁK

Bá= TO LLTA R TÓ K , ÍR Ó - É S  R A JZ ESZK Ö ZÖ K

r á “ F Ü Z E T E K , F Ü Z E T B O R ÍT Ó K

Bá" VONALZÓK, K Ö RZŐ K

Bá” F E S T É K E K , K RÉTÁ K

US" FÜ Z E T T A R T Ó K , M A PPÁ K

még io k

Közületek
megrendelését is várjuk!

Aktuális ajánlatunk: farsangi kellékek (álarcok, díszek stb.)

LAKÓTELEPI PAPIR-IROSZER ÜZLET
Nyitva: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00-12.00, 13.00-17.00 

szerda: 8.00-11.00, 13.00-17.00 szombat: 9.00-13.00

GRADUS STÚDIÓ
2170 Aszód, R ákóczi u. 2 /a  Tel.: 06-20-949-11-52 
Fax.: 06-28-401-973 E-mail: gerzson@ c3.hu

Szövegrögzítés kéziratról magyar és idegen nyelveken, 
Könyvek, folyóiratok nyomdai előkészítése.
Fekete-fehér, szürkeárnyalatos és színes képek szkennelése. 
Táblázat és grafikon készítés.

•  fekete-fehér és színes nyomtatás Kj$ példányszámú
•  SZAKDOLGOZATOK készítése szórólapok
•  nyomtatás egyedi médiákra: néviesvek

írásvetítő fólia, pausz, karton , ,  ’, ,  , ’ . , ;  , ,  meghívok
•  öntapadós címkék készítésé: .. . . . .  , . . .

címzéshez, irattartóra, floppyra, határidővé .
videokazettára, hangszalagra, diakeretre

Mindenféle fekete-fehér és színes nyomdai munkák 
teljes előkészítése!

Kérjen részletes árlistát, vagy konkrét árajánlatot!

Postai nyitva  tartás :

Minden hónap első két hétfője:
8 .00- 17.00

a következő hétfőkön 
és keddtől péntekig:

8 .00- 16.00
szombat, vasárnap: zárva

N yitva  tartás:

Hétfőtől
péntekig:
8 . 00 - 12.00
13.00- 16.00

Szom bat:
6 .00- 10.00

mailto:gerzson@c3.hu
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Egy kis nyelv el és

Nem lebbezünk fe l!
Anyanyelvűnket, annak többé-kevésbé helyes használatát - 

ahogyan képletesen mondani szokták - az anyatejjel szívjuk ma
gunkba. Ezért van az, hogy a kisgyermek az iskolai oktatás kez
detére már szépen, akár szabatosan tud beszélni, kulturáltan tud
ja kifejezni mondanivalóját. Azt is gondolhatnánk, hogy mai, 
ingergazdag világunkban, amikor zúdul ránk az információ, fel
nőtt korban már csakis szépen, nyelvhelyességi és stilisztikai 
szempontból kifogástalanul fogalmazzuk meg gondolatainkat. 
Sajnos nem így van.
Úgy gondolom, e sorok olvasója tréfának is vélhetné a címet, de 
nem az. Komoly iskolai végzettséggel rendelkező emberek szá
jából hangzott el, nem is egyszer. Ha dramatizálni akarnám 
anyanyelvűnk állapotát, akkor azt mondanám: ez a véres való
ság. A helyzet azért ennél egyszerűbb. Csupán arról van szó, 
hogy néhány igekötősnek vélt igénk használatával, gyakorlati 
alkalmazásával vannak gondjaink, s ezért nem kerülhetjük meg 
a kérdést, mintha ez a probléma nem is létezne.
Az igekötő-használattal kapcsolatos nyelvtani szabályt szinte 

mindenki betéve tudja, de néhány igénk esetében nehezen álla
pítható meg, hogy igekötős-e vagy sem. Számuk csekély, de 
helytelen használatuk komikus helyzeteket idézhet elő, müveit 
társaságban megmosolygás, esetleg nevetség tárgyaivá válha
tunk, ha rosszul használjuk őket. Ilyenek az ellenőriz, kifogásol, 
befolyásol és a fellebbez igék.
Komikusán hangzik, ha valaki a "ne befolyásoljuk a tanút" 

helyes szerkezet helyett a "ne folyásoljuk be a tanút" helytelen 
szerkezetet használja. Vagy ha úgy figyelmezteti a főnök beosz
tottait, hogy "a rendet ellen fogjuk őrizni!", ahelyett hogy azt 
mondaná: "A rendet ellenőrizni fogjuk!"
És helytelen az is, ha ilyeneket mondunk: "Nem fogásoljuk ki az 
intézkedést." vagy "Nem lebbezünk fel az ítélet ellen." Helye
sen: "Nem kifogásoljuk az intézkedést.", illetve "Nem felleb
bezünk az ítélet ellen."
De mondhatjuk így is: Megfellebbezzük az ítéletet. Ebben az 

esetben már valóban igekötős igével van dolgunk, s tagadó szer
kezet használata esetén az igekötő már külön is válhat az igétől. 
Például így: Nem fellebbezzük meg az ítéletet.

(-g -l) 
(Hónig Antal)

Kiadó bútorozott lakást keresek (3 szoba összkomfort). Aszód
on vagy környékén. Ajánlatokat Raymond Walter vagy a francia 
tagozat címére várok: Petőfi Sándor Gimnázium, Aszód, 
Hatvani út 3. Telefon: 401-006.

Két szobás családi ház melléképülettel eladó. Víz, gáz, telefon 
van. Irányár: 2,3 millió forint. Cím: Aszód, Iskola köz 3. Érdek
lődni lehet a 400-909-es telefonszámon.

Aszódon új családi ház sürgősen eladó.
Érdeklődni: 28/401 -968,400-606

Családi eseményeit örökíttesse meg videón!
Tel: 401-498,06 20 9743-040

Visszatekintő
"Karácsonyfa, karácsony..."

Játék, öröm, szeretet 
a Napsugár óvodában

"Karácsonyfa, karácsony, arany dió zöld ágon 
Csilingelő csengettyű, a fenyőfa gyönyörű 
Csillagszóró, gyertyafény ég a fenyő ünnepén.
Békét az egész világon, azt hozz, azt hozz Karácsony!"

így szólt Donászy Magda verse december harmadik hetében a 
Katica csoportos gyermekek pici szájából. Büszkék lehettünk 
mi gyermekek az adventi hetekben is, mert a körülöttünk szor
goskodó óvónénik, dajka nénik, a segítségüket felajánló szülők 
békéssé, játékossá, emlékezetessé tették karácsonyi ünnepün
ket. Igaz még kicsik vagyunk, de a szemünkben csillogott akkor 
is és most is az öröm, hogy akiknek mi fontosak vagyunk, a sze- 
retetük mellett még sok szép aj ándékot is adhattak.

Köszönjük, nénik, bácsik!

A Katica csoportos gyermekek nevében a Napsugár Óvodából
B. CS.

Pályázat
Aszód Város Önkormányzata az Aszódi Tükör önkormány
zati havilap felelős szerkesztői feladatainak ellátására az 
alábbi pályázatot írja ki:

A lap évente 12 alkalommal, A/4-es formátumban jelenik 
meg, minimum 16 oldalon, melyből legkevesebb 13 oldal 
közszolgálati jellegű.

A p á ly á za t fe lté te le i:

-újságírói vagy szerkesztői gyakorlat (ezt referenciamun
kákkal kell igazolnia). Előny az önkormányzati újság szer
kesztésében való jártasság.

-tervezet benyújtása a lap szerkesztéséről, működtetéséről 
(szerkesztési elvek, rovattervek, közreműködők, marke
ting stb.)

A pályázó feladata a lap teljes kivitelezési folyamatának 
és terjesztésének vállalása.

A képviselő-testület a lap megjelentetését 960 ezer Ft/év 
összeggel támogatja.

Az újsággal kapcsolatban valamennyi kiadási kötelezett
ség és bevétel a felelős szerkesztőt illeti meg.

Az önkormányzati havilap felelős szerkesztői feladatának 
ellátása 1999. április 1-től 1 éves időtartamra történik, mely 
kölcsönös megfelelés esetén hosszabbítható.

A pályázat benyújtásának határideje:
1 9 9 9 . fe b ru á r  20 .

A pályázatot zárt borítékban kérjük benyújtani.

Cím :
2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Aszód Város Önkormányzat Polgármestere.
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A Börzsönytől 
a Himalájáig

Február 10-én 18 órakor a Művelődés Háza kamaratermében a 
Börzsönytől a Himalájáig címmel SzendrőSzabolcs hegymászó 
tart vetítéssel egybekötött élménybeszámolót. Az előadás díj
talan, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

József Attila Színház

Budapest, te csodás!
A Művelődés Háza autóbuszos színházlátogatást szervez már

cius 18-án 19 órára, a József Attila Színházba. Az érdeklődők a 
Budapest, te csodás című zenés darabot tekinthetik meg. Jegyek 
aVárosiKönyvtárbankaphatók780,1180 és 1380 Ft-os áron.

Az autóbuszköltség 450 Ft/fő.

A Városi Könyvtár új kötetei
(ízelítő)

Szépirodalom
Bernhardt, T.: A szinházcsináló: öt színmű
Kölcsey Ferenc: Ábránd - versek
A játszma szabályai
Bér Piroska: Bizonytalan származású
Jókai Anna: Ne féljetek
Segal, E.: Only lőve - Csak szerelem
Smith, W.: Aranybánya
Smith, W.: Gyémántvadászok
Norden,E.: Kényszerleszállás. 3 .könyv
Sheldon, P.: Budai milliárdosok. IV.
McGrail, A.: Einstein lánya 
Marsh, E.: A máltai orvos 
Marsh, E.: Végzetes találkozás 
Peters, R.: A tökéletes katona 
Cronin, A .: A körorvos 
Moldova György: A kámfor akció 
King, S.:Az I-II.

Ifjúsági irodalom
Disney, W.: Mulan
Disney, W.: Toy Story. Játékháború
Townsend, S.: Adrián Mole újabb kínszenvedései
Townsend, S.: A 23 és 1/2 éves Adrián Mole küzdelme
Townsend, S.: Adrián Mole és akis kétéltűek

Művészet, sport
Kovalovszky M.: Don Giovanni 
Simhardt, P.: Színháztörténet

Nyelvtudomány, irodalomtudomány
Cs.Nagy Lajos: Nyelvtani elemzések. Gyakorlókönyv 
Montágh I.: Figyelem vagy fegyelem?!
Montágh I. :Tiszta beszéd 
Winkler R.: Kutyautónévkönyv

FIGYELEM!

FEBRUÁR U-IG Új KÖNYVEK 30-80%-OS 
KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓK.

T A P É T A  V Á S Á R
E g é s z  é v b e n  o l c s ó  á r ,  n a g y  v á l a s z t é k !

■4> S im a é s  h a b o s íto t t , m in tá s  é s  szö v e tm in 
tá s , fű részp o ro s , m en n y eze t  h ő s z ig e te lő  
é s  h ő v issza v erő  ta p é tá k  

O  P o szterek , s z e g ő k , b ordűrök  n ag y  v á la s z 

té k b a n , v a la m in t a  ta p é tá z á s h o z  szü k s é g e s  

e s z k ö z ö k , ra g a s z tó k , RIGIPS h é z a g o ló  é s  
g le t t e lő  se g éd a n y a g o k  

■4> F e s té sh e z , m á zo lá sh o z  
<> p o r fes ték ek , sz ín e z ő k  
■4> D iszp erzit - Héra - Lim it 
o  lá b a z a t-  és  h o m lo k z a t-  

■=> fe s té k e k , e c s e te k , m e s z e lő k  

■4> A lap ozók  - Z om án cok  - Lakkok - Lazúrok

NOE-kártya felmutatásával: TAPÉTA vásárlás esetén 
10% engedmény!

P éter  L ajosné

A S Z Ó D , L A K Ó T E L E P I  F E S T É K -  

T A P É T A B O L T

8  (2 8 )  4 0 1 - 6 9 1 ,  4 0 1 - 0 9 2  
Nyitva: H-P: 6 -1 7 - ig , Szó: 6 -1 2 -ig

Egy olvasói levél sikere

H asználható a korlát

Az Aszódi Tükör előző számában 
megjelent olvasói levél a Szon- 
tágh-lépcső korlátjának hiányos
ságait jelezte az illetékeseknek, 
akik azóta intézkedtek. A korlát új 
szakaszát a tavasz beköszöntével 
lefestik.

Rácz Zoltán felvétele
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MÓNI FOTO
Ajándékfilm-kidolgozás

1 nap alatt!
2 4  K O C K A CSAK  

C SA L Á D I F O T Ó A L B U M O K

U S  %  K E D V E Z M É N N Y E L !

Illatszurtár

VahntiMrMJpi' ojájiAékotLeteh
- parfümök, illatszerek,
fínomkozmetikumok W  s j f

- ajandektargyak

c}?lindAét üJzíeiünlzÁwv
& z& ieteM e£  u -á ip u Á  ' ö l ö k e t / !

A s z ó d ,  K o s s u t h  L a j o s  u .  3 8 .

Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12

Lapunk képanyagát a Móni Fotó dolgozta ki,

MUNKAHELY!
Az aszódi Petőfi Múzeum hosszútávű 

helyettesítő,
majd kinevezett státuszú 

titkárnő-gazdasági ügyintéző 

munkakörbe keres munkavállalót! 

Feltétel:
Érettségi bizonyítvány 

alapfokú számítógép-ismeret 
gépírás

Bér:
Közalkalmazotti besorolás szerint!

Munkaidő:
8-16 óra között

Jelentkezés:
Petőfi Múzeum

2170 Aszód, Szontágh lépcső 2.

Érdeklődni munkaidőben, a 28/ 400-014-es 
telefonon lehet.

Aszódi lakosok előnyben!

O TP MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR
V á lto z á s o k  a  n y u g d íjre n d s ze rb e n :

Ö rö k  f ia ta ls á g o t nem  a d h a tu n k ,  

d e fia ta lo s  ö re g s é g e t ig en !

M e ly e k  a  m a g á n n y u g d íjp é n z tá r  e lő n y e i: 

nem  je le n t tö b b le tb e fiz e té s t;  

a  n a g y o b b  n y u g d íj leh e tő sé g e ; 

n é v re  szó ló  e g y é n i s zá m la  - ö rö k ö lh e tő s é g  - g a ra n c iá k ;  

v issza té rés i leh e tő ség  a  tb -re n d s ze rb e ;  

tö b b fé le  n y u g d íjs z o lg á lta tá s

M ié r t  é rd e m e s  cs a tla ko zn i 

a z  OTP M a g á n n y u g d íjp é n z tá rh o z ?

■  hátterét az egyik legstabilabb és 
legmegbízhatóbb pénzügyi csoport, 
az OTP Bankcsoport biztosítja;

■  kimagasló hozamok
■  alacsony működési költségek

H ol és h o g y a n  lé p h e t be?

Kérjük, keresse fiókunkat, ahol 
munkatársainkkészséggel állnak 

rendelkezésére.
OTP B an k  a s zó d i f ió k ja

Kossuth Lajos u. 42-46.
Tel: 400-133
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Evangélikus Gimnázium

A szalagavatóval búcsúzni kezdtek a tizenkettedikesek
Az aszódi Evangélikus Gimnázium életében január 16-án 

szalagavató ünnepséget tartottak. A néhány évvel ezelőtt 
nyílt intézmény aulájában ez volt a második alkalom, hogy 
kitűzték a végzős diákok gallérjára a búcsúzás jelképét.
Az ünnepséget Detre János esperes igehirdetése nyitotta, majd 
dr. Roncz Béla köszöntötte a megjelenteket és szólt az ünneplő 
tizenkettedikesekhez. Ezt követte a búcsúztató tizenegyedike- 
sek műsora, akik a végzős társaik gallérjára tűzték a kék szala
got, jelképeként annak, hogy tanulmányaikat az intézményben 
hamarosan befejezik.
Ezután a tizenkettedikesek is műsort mutattak be, majd pedig 

gyertyát gyújtottak, és átadták azokat a búcsúztató évfolyamnak 
azzal a nemes szándékkal, hogy gondozzák, őrizzék a lángot, 
mely a végzős tanulók szívében lobog, és adják tovább majd 
azoknak, akik őket követik.
Az ünnepség nagyon mutatós angolkeringővei végződött, ame
lyet a végzős növendékek és a beugró alsóbb évfolyamos fiúk 
táncoltak. Az igazi meglepetés azonban még hátra volt: a ven

dégek és a tanári kar együtt táncolt az ünnepeitekkel.
A keringőt Molnár Csaba tánctanár tanította be, akinek mun

káját ezúton is köszönjük. Kovács Péter 9.b

Filmklub Felhívás

Februárban:
A mi kedvenceink

Február 8-án Jim Jarmush: Mystery Train

Február 15-én Szomjas György: Kopaszkutya

Február 22-én Steven Spielberg: Párbaj

Március 1-én Ken Annakin: A halál 50 órája

Még egyszer a fotópályázatról

Ők a nyertesek
Előző számunkban bemutattuk kedves Olvasóinknak Az én 

városom című fotópályázat nyertes képeit. A győzteseket nem 
tudtuk megnevezni, mivel a pályaművek jeligével ellátva ér
keztek. Azóta fény derült a nevükre. Az első helyezett Barnáné 
Vankó Mónika, a második Nyemecz Ildikó, míg a harmadik 
Budai Tünde lett. Gratulálunk!

A kisgazdák tájékoztatója

Aszódiak az aszódiaknak
A Vécsey Károly Helyőrségi Klub és a Művelődés Háza 

március 26-án ismét megrendezi a hagyományos Aszódiak az 
aszódiaknak gálaműsorát.
Jelentkezni egyéni és csoportos produkciókkal Győrfi Jánosnál, 
a helyőrségi klub igazgatójánál és Rácz Zoltán művelődésszer
vezőnél lehet a 400-083-as, illetve a 400-606-os telefonszámon.

r

A Csengey Gusztáv Általános 
Iskola februári programja

8-9. Szülői értekezletek
13. Farsangi karnevál: nyitótánc jelmezesek bemutatko

zása, zene, tánc, tombola 
9-13 óráig alsó tagozat 

14-18 óráig felső tagozat
26. Az Országos Zrínyi Ilona matematika verseny megyei -

területi fordulója

Szakkörök
a Művelődés Házában

A taggyűlések időpontja
Tájékoztatunk minden érdeklődő aszódi polgárt, hogy pártunk 

minden hónap második csütörtök estéjén 18 órakor taggyűlést 
tart az Idősek Klubja Petőfi S. u. 6. szám alatti épületében.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A Művelődés Háza továbbra is várja az érdeklődőket kézmű
ves és rajz szakkörébe. A foglalkozásokat Zsemberovszkyné 
Molnár Márta keramikus tartja minden szombaton 14.30-tól
16.30-ig. Részvételi díj alkalmanként 500 Ft.

*

A Művelődés Háza színjátszó szakkört indít általános és közép- 
iskolás diákoknak. Várunk minden olyan érdeklődőt, aki szeret
ne mozgás- és beszédtechnikát tanulni, színdarabokban játszani. 
Az első találkozóra február 10-én 16 órakor kerül sor a Művelő
dés Háza kistermében (volt ifjúsági klub). A szakkört Herr 
Piros ka vezeti.
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Pályázat Állatorvosi ügyelet
Aszód Város Önkormányzata az alábbi munka 

kivitelezésére pályázatot ír ki

a Csendes út alsó, TÜZÉP felé eső 180 fm-es szakaszának 
makadám pályaszerkezettel való út építésére.

Pálya hossza: 180 fm 
Pálya szélessége: 4,5 fin

Beadási határidő:
A megjelenéstől számított 20. nap

Az elvégzendő munkára vonatkozó műszaki kivitelezési felté
telekről a Műszaki Iroda ad írásbeli tájékoztatást.

Helyszíni szemle: igény szerint

A pályázatot zárt borítékban, a munka megnevezésének feltün
tetésével a Polgármesteri Hivataljegyzőjének kell leadni.
A kiírásban szereplő határidő elmulasztása jogvesztő.
A pályázatok felbontása a pályázók jelenlétében történik, a ha

táridőt követő 3 napon belül, a Közbeszerzési Bizottsági ülésen.

A pályázatok elbírálása a beadást követő első képviselő-testü
leti ülésen történik.

Aszód és a környező települések (Bag, Domony, [kiad, Galga- 
mácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére kialakított hétvégi 
és ünnepi állatorvosi ügyelet februári beosztása az alábbiak 
szerint alakul:

Február 6-án 8 órától február 8-án 8 óráig:
Dr. Szőke Zsolt 

Aszód, Baross u. 5.
Tel: 06 20 9566-529

Február 13-án 8 órától február 15-én 8 óráig:
Dr. Soós Endre 

Aszód, Kossuth L. u. 51.
Tel: 28 400-062

Február 20-án 8 órától február 22-én 8 óráig:
Dr. Németh Mihály 

Aszód, Kossuth L. u 62.
Tel: 28 400-207

Február 27-én 8 órától március 1-jén 8 óráig:
Dr. Márton János 

Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel: 06 30 9229-420

Németh Mihály 
körzeti állatorvos

Figyelem, szűrés!
Csontritkulás, illetve ultrahangos szűrést szervez a körzeti Vö
röskereszt Aszódon, a Kossuth Lajos u. 59. sz. alatti irodájában 
az alábbi időpontokban:

Csontritkulás szűrés: A vizsgálatok fájdalommente
sek, előkészítést nem igényelnek. 

Február 10. 8-16óra Az ultrahangos vizsgálat nyaki, 
Márciusi. 8-16 óra mell és hasi tájékra terjed ki. Le- 
Március2. 8-16 óra letét azonnal megkapja. Jelentke

zés előjegyzéssel a Vöröskereszt 
Ultrahangos szűrés: irodájában személyesen vagy a

401 -740-es telefonon.
Február 22. 8-16 óra
Március04. 8-16óra A vizsgálatok díja: 1000 Ft/fő

Foglalkozás-egészségügy
A munkaadó kötelessége, hogy alkalmazottai számára bizto

sítsa a törvényben előírt foglalkozás-egészségügyi ellátást. 
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás megrendelhető dr. 
Jólesz József szakorvostól. Érdeklődni lehet telefonon - hétfő, 
szerda, péntek délután, kedd, csütörtök délelőtt - a 400-032-es 
telefonszámon.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Szovics Pálnénak, a Gála Áruház vezetőjének a 

rászoruló gondozottaknak adott karácsonyi ajándékot.
Dr. Horváth Anna házi gyermekorvos 

és a védőnők

ASZÓDI TÜKÖR

Kiadó és nyomda:
ARTWIND KFT. - Gödöllő 

Nyomdai előkészítés: 
RH+VIDEO BT. - Gödöllő 

Megbízott felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe:

Városi Könyvtár
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72.

Tel: 28/400-606

H i r d e s s e n  a z  

A s z ó d i  T ü k ö r b e n !
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cjcfcs esemény köze led ik{

1. Ilyen kiváltságot kapott 1761-ben Aszód.
2. Aszódon állt, Román Miklós tervei alapján emelt szecessziós épület, melyet 

a század közepén lebontottak.
3. Aszódon a századforduló utáni második évtizedben működő repülőgépgyár.
4. Pest megye északkeleti részén elterülő táj, melynek Aszód is része.
5. A premontrei rend Aszód határában állt monostora.
6. 1727-ben felszentelt, barokk műemléktemplom.
7. A kastély e szárnyának dísztermében csodálhatjuk meg Kracker J. Lukács 

kupolafreskóját.
8. Nagy költőnk, 1835-38-ig aszódi diák.
9. A XVIII. század közepén épült és fokozatosan átalakult épületegyüttes, mely 

a század közepéig iskolai célokat szolgált, most...
10. Grófi család, Aszód története szorosan fűződik nevükhöz.

A rejtvényünk szürke négyzeteiből kiol
vasható megfejtést február 20-ig lehet 
beküldeni nyílt levelezőlapon, a lap aljá
ról kivágott és felragasztott rejtvényszel
vénnyel együtt a Városi Könyvtár címére:

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72.

A megfejtők között a Móni Fotó 2.000 Ft 
értékű, fi lm vásárlásra és -kidolgozásra 
beváltható utalványát sorsoljuk ki.

^Kellemes időtöltést/

Labdarúgás

Alapoznak a fiúk
Javában tart már az Aszód FC tavaszi idényre való felkészülése. 
A 20-22játékosból állókeret heti négy alkalommal találkozik. A 
szabadban, illetve a tornateremben és az uszodában tartott ala
pozás február közepétől magasabb osztályban szereplő együtte
sek ellen vívott edzőmérkőzésekkel bővül. A szurkolók február 
14-én biztathatják idén először a fiúkat, amikor is az Őrbottyánt 
fogadják. Az ifjúságiak 13, a felnőttek 15 órakor kezdenek.
A labdarúgóklub február 12-én 17 órakor közgyűlést tart a Mű
velődés Háza kamaratermében, amelyen valószínűleg személyi 
ügyekben is döntenek.

Rej tvény szelvény

A megfejtés
csak a szelvénnyel együtt 

érvényes!

\
_ \

Sakk

Orosz matt 
a Helyőrségi Klubban

Az elmúlt hétvégén harmadik alkalommal rendezték meg a 
Vécsey Károly Helyőrségi Klubban a Galga Kupa egyéni sakk
versenyt. A csontfigurák megszállottjait a zorddá fordult idő
járás sem tudta visszatartani: a rendezők a kezdésig 82 amatőr és 
profi versenyzőt - köztük két nemzetközi nagymestert - regiszt
ráltak. Az 50 ezer forint összdíjazású megmérettetést Solymosi 
László, a Pest megyei Sakkszövetség elnöke nyitotta meg, majd 
megkezdődtek a partik. A 9 fordulót az úgynevezett svájci 
rendszer szerint bonyolították le, vagyis az erősebb versenyző
nek erősebb, a gyengébb versenyzőnek gyengébb versenyző ju 
tott következő ellenfélként.
A versenyt az orosz Kosztya Csernyisov nyerte 8 ponttal a 7,5 
pontos Krizsány László (Sárospatak) és a 7 pontos Sárvári 
Róbert (Szentendre) előtt. A Galga Kupát - amelyet mindig a 
legjobb ifjúsági versenyző kap - egy évig a szentendrei Palotai 
Piroska őrizheti. Az aszódiak közül a legjobban Nagyajtai 
Gábornak ment a játék, aki 6,5 pontot szerezve a nyolcadik he
lyen végzett. R. Z.


